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1. Úvod 

T é m a 

Hlavním tématem této diplomové práce je problematika jazykových 

zkoušek zaměřených na německý jazyk - analýza jejich obsahů za účelem jejich 

vzájemného srovnání. Objektem srovnání jsou státní jazykové zkoušky konané na 

českých jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a jazykové 

zkoušky vytvořené ve Spolkové republice Německo a prováděné v rámci 

německých kulturních středisek (Goethových institutů) či v dalších institucích, jež 

získaly licenci na testování dle jejich stanov. Speciální pozornost je věnována 

české Státní všeobecné jazykové zkoušce z německého jazyka a jejímu 

německému protějšku. 

Mot ivace volby tématu 

Oblast jazykových zkoušek jsem si zvolila za téma své diplomové 

práce z několika důvodů. Jako studentka německého jazyka a jeho budoucí 

učitelka bych se ráda blíže seznámila se strukturou českých i německých 

jazykových zkoušek a poznala jejich zaměření, úrovně i požadavky. Ve své praxi 

se jistě budu setkávat s potřebou informovat žáky o možnostech složení různých 

zkoušek a o příslušných podmínkách. Měla bych být schopna diagnostikovat, zda 

je student na znalostní úrovni odpovídající zvolené zkoušce nebo naopak, která 

z jazykových zkoušek odpovídá jeho vědomostem. Předpokladem takového 

poradenství je znalost definovaných úrovní zkoušek, jejich obsahů, zaměření či 

platnosti jednotlivých certifikátů. Nelze pominout ani předpokládanou časovou 

nái<&čnost přípravy na různé zkoušky. Prostudování systému jazykových zkoušek 

mi kromě seznámení s jejich průběhem, standardy a hodnocením umožní poznat i 

jednotlivé testovací metody a typologii úloh, které jsou vhodné pro ověřování 

jazykových kompetencí v oblasti německého jazyka. 

Hypotézy práce 

Po bližším seznámení se s problematikou jazykových zkoušek u nás 

jsem si vytyčila několik hypotéz, jejichž platnost jsem v průběhu své práce 

ověřovala. Zaprvé jsem vycházela z předpokladu, že systém jazykových zkoušek 

vypracovaný Goethovým institutem je ve srovnání s českými jazykovými 
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zkouškami mnohem propracovanější, přesnější a pro ověřování znalostí 

německého jazyka vhodnější. Zadruhé jsem předpokládala, že české a německé 

jazykové zkoušky se zásadně liší v důrazu kladeném na jednotlivé obecné a 

lingvistické kompetence studentů, což se odráží v postupech využitých při 

testování i v hodnotících kritériích. Třetí hypotézou ověřovanou v této práci je 

předpokládaná tendence přiblížit původní české jazykové zkoušky zkouškám 

koncipovaným Goethovým institutem, a to z hlediska jejich obsahů, cílů, těžišť, 

typologie úkolů i hodnocení. 

Me tod ika ověřování hypotéz 

Při práci jsem využívala několik základních metod. V kapitolách 

týkajících se jednotlivých jazykových zkoušek jsem nejčastěji aplikovala 

obsahovou analýzu, pro kterou jsem si definovala jednotná kritéria. Na základě 

těchto i dalších kritérií jsem v následujících kapitolách prováděla srovnávací 

analýzu vybraných jazykových zkoušek. Vedle využití těchto dvou klíčových 

metod jsem získávala podklady pro svou práci pozorováním (průběhu písemných i 

ústních částí jazykových zkoušek, porady zkušební komise o výsledcích 

jednotlivých kandidátů u ústních zkoušek) a prostřednictvím četných rozhovorů (s 

pracovníky jazykových škol, zkušebními komisaři, uchazeči o složení jazykové 

zkoušky apod.). 

Cíle práce 

Ve své práci sleduji několik dílčích cílů. Usiluji o popis aktuálního 

stavu v oblasti jazykových zkoušek zaměřených na německý jazyk pořádaných 

německými a českými institucemi. Dále se soustředím na analýzu jednotlivých 

zkoušek i celých systémů a jejich srovnání, na jehož základě chci kriticky 

zhodnotit přednosti a potencionální nedostatky těchto odlišných koncepcí. Tato 

práce by však měla být přínosná i jako přehledný průvodce stávající soustavou 

jazykových zkoušek pro učitele i studenty německého jazyka. Z tohoto důvodu 

přistupuji k pojednávaným jazykovým zkouškám z pohledu studenta německého 

jazyka, tedy možného zákazníka jazykových škol, jenž potřebuje získat co nejvíce 

informací, aby se v jejich systému mohl zorientovat a kvalifikovaně zvolit 

zkoušku či přípravný jazykový kurz odpovídající úrovně. Důraz proto kladu i na 

přehlednost a logickou strukturu práce. 
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Struktura práce 

Teoretickou část práce představuje obsahová analýza jazykových 

zkoušek Goethova institutu a Jazykové školy hlavního města Prahy. U každé 

jazykové zkoušky si všímám nejen jejího obsahu coby hlavního srovnávacího 

kritéria, ale i její úrovně a zařazení dle Společného evropského referenčního 

rámce, účelu, jenž daná zkouška plní, požadavků a podmínek kladených na 

uchazeče, rozsahu, časové náročnosti, hodnotících kritérií i dalších charakteristik. 

Jednotlivé zkoušky jsou seřazeny vzestupně podle své náročnosti a jsou rozděleny 

do dvou oddílů (české a německé zkoušky), jež jsou nejdříve charakterizovány a 

posléze konfrontovány. Obsahová analýza zkoušek je nutným předpokladem pro 

jejich následné srovnání. Jednotlivé jazykové zkoušky tvoří samostatná hesla se 

shodnou strukturou, což usnadňuje komparaci jednotlivých zkoušek i orientaci v 

textu.- Důležitou částí v kontextu této práce je kapitola představující Společný 

evropský referenční rámec, dokument Rady Evropy, k němuž se vztahuje 

hodnocení úrovní jednotlivých jazykových zkoušek. 

Praktickou částí práce je srovnávací analýza cílů a obsahů 

jednotlivých jazykových zkoušek, a to jak v rámci jednotlivých systémů (českého 

a německého), tak konfrontačně mezi nimi. Tato konfrontace je poznamenána a 

zkomplikována skutečností, že srovnatelnost jazykových zkoušek, které vycházejí 

z odlišných koncepcí, reagují na rozdílné potřeby a plní jiné cíle, je omezená. 

Vlastní srovnání českých a německých jazykových zkoušek je zaměřené na Státní 

jazykovou zkoušku všeobecnou a na zahraniční jazykové zkoušky odpovídající 

úrovně. Do této konkrétní srovnávací analýzy jsou zahrnuty i jazykové zkoušky, 
které se pohybují z pohledu Státní jazykové zkoušky všeobecné (Cl) na úrovni o * 
stupeň vyšší (C2). Vzhledem k rozdílným koncepcím českých a německých 

jazykových zkoušek lze totiž předpokládat, že styčné body (obsah, požadavky, 

cíle atd.) i rozdíly musíme hledat v širším pásmu mezi více zkouškami. 

Teoretická a praktická část práce se prolínají a vzájemně doplňují. 

Obsahová a srovnávací analýza spolu souvisí tak úzce, že je v mnoha případech 

nebylo možné oddělit. 
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Výchoz í materiál 

Materiál pro svou diplomovou práci jsem čerpala nejen z písemných 

podkladů výše zmíněných institucí, ale i pozorováním reálného průběhu 

písemných a ústních zkoušek jimi pořádaných. Dále jsem získávala informace 

z odborné pedagogické a didaktické literatury, z dokumentů Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky i z textů Rady Evropy souvisejících 

obsahově se Společným evropským referenčním rámcem, problematikou výuky 

cizím jazykům a zjišťování jejích výsledků. Většinu dokumentů a materiálů, 

s nimiž pracovala, představují informační materiály, příručky a zkušební nebo 

hodnotící standardy vztahující se k jednotlivým jazykovým zkouškám, které byly 

zpravidla k dispozici pouze v elektronické podobě (viz Použitá literatura). 

Komplikací byla existence některých těchto dokumentů pouze v anglickém jazyce 

- např. pilotní verze manuálu pro hodnocení úrovní jazykových zkoušek Relating 

Language Examinations to the Common European Framework of Reference for 

Languages. 

Jazykové pojet í textu 

Vzhledem k terminologickému charakteru názvů jednotlivých 

německých jazykových zkoušek jsem se rozhodla používat jejich názvy 

v originální podobě (včetně psaní velkých písmen a užívání zkratek). Český 

ekvivalent názvu zkoušky či zahraniční instituce uvádím pouze v závorce na 

začátku jednotlivých hesel a v textu pracuji dále jen s německými názvy. Výjimku 

představuje německé kulturní a vzdělávací centrum Goethe-Institut, jehož název 

se běžně objevuje v české podobě. Proto v této práci používám pojmenování 

Goethův institut. Názvy českých jazykových zkoušek jsou přejaty z materiálů 

Jazykové školy hlavního města Prahy. Všechny oficiální názvy zkoušek, institucí 

a dokumentů jsou pro odlišení a přehlednost psány kurzívou. 



9 

2. Společný evropský referenční rámec pro 

jazyky a další dokumenty 

2.1. Společný evropský referenční rámec pro jazyky: 

Učení , vyučování a hodnocení 

2.1.1. Úvod 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European 

Framework of Reference for Languages) je oficiálním dokumentem Rady Evropy, 

jehož úkolem je poskytovat „obecný základ pro vypracovávání jazykových 

sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě"1. 

Definitivní znění tohoto dokumentu vzniklo v roce 2000. Jeho autoři zdůrazňují, 

že cílem je „usnadnit pracovníkům v různých profesích, aby sobě navzájem 

i svým klientům vysvětlili, čeho chtějí studentům pomoci dosáhnout a jak se to 

pokusí udělat"2. Aby bylo možno tohoto cíle dosáhnout, byly vytvořeny společné 

referenční úrovně pro jednotné hodnocení jednotlivých jazykových úrovní. Právě 

k těmto definovaným úrovním se vztahuje hodnocení všech jazykových zkoušek 

pojednaných v této diplomové práci, a proto je nutné Společný evropský 

referenční rámec pro jazyky (dále také SERR nebo Rámec), jeho obsah, systém 

a funkci v souvislosti s jazykovými zkouškami přiblížit. 

2.1.2. Obsah a funkce SERR 

Jak zdůrazňují autoři dokumentu, organizovaným učením se jazykům 

se ^abývá mnoho skupin (vedle učitelů a studentů také školské úřady, 

examinátoři, autoři učebnic atd.) a dohoda na společných cílech a kritériích jim 

umožňuje systémovou a zároveň samostatnou práci. Rámec poskytuje uživatelům 

podklady k popisu cílů, metod a produktů. Obsahuje také systém parametrů, 

kategorií a příkladů poskytující představu o schopnostech, znalostech 

a dovednostech studenta jazyka v průběhu různých stadií učení se jazyku. 

Společné referenční úrovnč definované tímto dokumentem umožňují mapovat 

pokrok studentů či dosažená stadia na základě srovnání s popsanými parametry. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení. Rada Evropy 
2001. Překlad: Ivanová, J. a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002, 1. 

Tamtéž, XIII. 
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Rámec má být vodítkem i pro odborníky z praxe, jimž soubor referenčních úrovní 

může sloužit jako kalibrační prostředek pracující s ustálenými normami měření 

a formátu. 

Společný evropský referenční rámec zavádí stupnici rozlišující šest 

základních úrovní ovládání jazyka a odpovídající hodnotící kritéria pro jednotlivé 

kompetence. Popis úrovní ovládání jazyka ani taxonomické uspořádání 

prezentované ve SERR však nemá být chápáno jako uzavřený závazný systém 

CRámec chce být naopak otevřený a pružný). Například je možné zavádět podle 

potřeby hrubšího či jemnějšího rozlišování v praxi úrovně s úzkými nebo 

širokými pásmy. Stupnice nejsou uvedeny jen pro globální jazykovou způsobilost, 

některé parametry jazykové způsobilosti jsou popsány detailně, což umožňuje 

specifikovat odlišné profily pro konkrétní studenty. 

Studenti jazyků procházejí řadou vzdělávacích oblastí a institucí, které 

nabízejí různé služby od jazykových kurzů po jazykové zkoušky, ale často také 

přecházejí z jednoho vzdělávacího systému do druhého (nejen na konci 

výukového období, ale i v jeho průběhu). Tento stav byl jedním z impulsů pro 

vytvoření společného souboru úrovní, společné stupnice, na níž je možné popsat 

dosažený výsledek. Rámec má poskytnout společný základ pro úplný, 

srozumitelný a logicky uspořádaný popis cílů, obsahů a metod, a tím přispět 

k vzájemné porovnatelnosti a usouvztažnění kurzů, sylabů a systému 

kvalifikačních osvědčení. Rada Evropy prostřednictvím tohoto dokumentu usiluje 

o vytvoření základu pro vzájemné uznávání kvalifikačních osvědčení (popis 

úrovní ovládání jazyka v existujících testech a zkouškách umožňuje srovnání 

rozdílných souborů kvalifikačních osvědčení získaných v různých studijních 

korffextech), podporuje spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v různých 

zemích a usnadňuje plánování jazykových programů (z hlediska cílů i obsahu) 

včetně následné certifikace (z hlediska sylabu obsahu zkoušek i hodnotících 

kritérií). Autorský kolektiv charakterizuje SERR jako otevřený, pružný, 

víceúčelový, adaptovatelný, snadno aplikovatelný a především nedogmatický 

(není spojen výlučně s jednou lingvistickou nebo pedagogickou teorií) systém. 
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2.1.3. Společné referenční úrovně 

Společné referenční úrovně mají umožnit popsat stupně ovládání 

jazyka vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami, a tím usnadnit 

srovnávání odlišných systémů kvalifikací. V ideálním případě by stupnice 

referenčních úrovní měla být nezávislá na kontextu, popis by měl vycházet z teorií 

jazykové kompetence (a být snadno použitelný) a body na stupnici by měly být 

objektivně stanoveny (podloženy teorií měření). 

Společný evropský referenční rámec představuje šest referenčních 

úrovní, kdy je klasické dělení na tři široké úrovně A (začátečníci), B (středně 

pokročilí) a C (pokročilí) ještě dále členěno ve všech třech stupních na nižší 

a vyšší úroveň. Jedinec na úrovni A je vnímán jako „uživatel základů jazyka", 

student na úrovni B je nazýván „samostatný uživatel" a úrovně C dosahuje 

„zkušený uživatel". 

Společné referenční úrovně je možné pro různé účely prezentovat 

různými způsoby a v různých formách. Základní vizuální znázornění souboru 

navržených referenčních úrovní představuje tabulka, v níž každý odstavec 

zjednodušeně charakterizuje danou úroveň a postihuje základní orientační body 

celého systému (Tabulka 1, str. 12). Takovéto třídění je jen základní a velmi 

hrubé, pro praktické potřeby odborníků nebo studentů nedostatečné. Existují však 

další, podrobnější přehledy, zpravidla prezentované formou tabulky, udávající 

hlavní kategorie užívání jazyka na každé ze šesti úrovní. Jednotlivé kategorie 

komunikativních činností mohou být profilovány dle různých hledisek 
a vypracovány na míru účelu či cíli. Uveďme zde jako příklad tabulku pro 

sebehodnocení {Příloha 1, str. 122 - 123) nebo tabulku vytvořenou pro hodnocení 

výkonu při ústním projevu {Příloha 2, str. 124 - 125). 

Použité jazykové formulace představují modelové deskriptory 

vyvinuté pro Společný evropský referenční rámec, jejichž charakteristiky 

v popisných schématech lze rozdělit do tří metakategorií: 

komunikativní činnosti - deskriptory typu „Co student dokáže" pro recepci, 
interakci a produkci; 

komunikativní jazykové kompetence - deskriptory na stupnici uvedeny pro 

aspekty lingvistické, pragmatické a sociolingvistické kompetence; 
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Tabulka 1 
Společné referenční úrovně: globálně pojatá stupnice3 

Zk
uš

en
ý 

už
iv

at
el

 C2 

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout 
informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést 
polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, 
velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny 
dokonce i ve složitějších situacích. 

Zk
uš

en
ý 

už
iv

at
el

 

Cl 

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní 
významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání 
výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a 
profesní účely. Umí tvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na 
složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích 
výrazů a prostředků koheze. 

"5 

l 

B2 

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak 
konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených dikusí ve 
svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že 
může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo 
zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné 
podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko 
týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých 
možností. 

•2 co O 

00 
B1 

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné stupni informace (input) 
týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, 
ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při 
cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý text 
na témata, která dobře zná nebo která ho/ji zajímají, dokáže popsat své zážitky 
a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a 
plány. 

« M 
í ••—i % 
c3 

A2 

Rozumí větám a často pojzívaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se 
ío/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její 
rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat 
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a 
jřímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí 
ednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a 

záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. 

•—i 
u > 

g AI 

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž 
cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. 
Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací 
osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které 
vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým 
způsobem domluvit, mluví-li patner pomalu a jasně aje ochoten mu/jí pomoci. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnoceni. Rada Evropy 
2001. Překlad: Ivanová, J. a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002, 24. 
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• strategie - deskriptory typu „Co student dokáže" pro strategie užívané při 

komunikativních činnostech (strategie představují pojítko mezi kompetencemi 

a komunikativními činnostmi). 

Formulace deskriptorů na stupnici závisí na účelu stupnice, jež má 

většinou jedno nebo více zaměření. Z hlediska funkce rozlišuje SERR tři typy 

stupnic úrovní ovládání jazyka: 

stupnice zaměřené na uživatele popisující typické nebo pravděpodobné 

chování studentů na dané úrovni týkající se toho, co student umí udělat; 

• stupnice zaměřené na hodnotitele sloužící jako návod v procesu posuzování; 

stupnice zaměřené na tvůrce testů. 

Jednotlivé deskriptory byly přizpůsobeny souboru referenčních úrovní 

Al (.Breakthrough), A2 (Waystage), B1 (Threshold), B2 (Vantage), Cl (Effective 

Operational Proficiency), C2 (Mastery) a fungují jako banka kriteriálních výroků 

týkajících se kontinuity ovládání cizího jazyka. Každý deskriptor má být stručný, 

jasný a srozumitelný. Dle autorů dokumentu je zásadní, že jsou deskriptory 

formulovány pozitivně, tedy že popisují to, co žák umí, a ne to, co neumí. 

Jednotlivé úrovně totiž mají fungovat jako učební cíle a to je možné jen v případě 

jejich pozitivní formulace. 

Pro potřeby detailnějšího rozlišení referenční úrovně existuje možnost 

jejího dalšího větvení. V modelových deskriptorech se pak odlišují „kriteriální 

(základní) úrovně" (např. B2) od „plus úrovní" (např. B2+ nebo B2.2). Přístup 

založený na principu větvení umožňuje rozdělení společného souboru úrovní 

a deskriptorů na úrovně vyhovující potřebám určitého kontextu při zachování 

vztahu ke společnému systému. Vzhledem k častému využití výše zmíněných 

„plus úrovní" v praxi, jsou některé z nich zahrnuty i do následujícího základního 

přehledu obsahů referenčních úrovní. Každá úroveň zahrnuje alespoň dvě 

podúrovně, z nichž každá představuje přibližně 52 vyučovacích hodin. Úrovně B1 

a Cl jsou složeny ze tří podúrovní (156 vyučovacích jednotek) a nejvyšší úroveň 

C2 dokonce ze čtyř (208 vyučovacích hodin). Rozložení časové dotace potřebné 
pro dosažení jednotlivých úrovní umožňuje konkrétnější představu o jejich 
náročnosti. 
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K formálnímu členění a grafickému znázorňování stupnice 

deskriptorů je nutno poznamenat, že úroveň C2 by měla být vždy umístěna nahoře 

a úroveň AI dole. Takové řazení odpovídá faktu, že každá úroveň v sobě zahrnuje 

úrovně, které jsou na stupnici pod ní. Ne každý aspekt deskriptoru se proto 

opakuje na následující úrovni, ale obsažené položky selektivně popisují, co je na 

dané úrovni chápáno jako důležité nebo nové. 

Následující popis jednotlivých referenčních úrovní je především 

orientační a má čtenáři poskytnout představu o základní charakteristice každé 

úrovně. Podrobnější informace jsou obsaženy ve všeobecných stupnicích 

k jednotlivým komunikativním kompetencím (Příloha 3 - 6 , str. 126 - 129). 

2.1.3.1. Úroveň A1 (Průlom, Breakthrough) 

Úroveň AI představuje nejnižší identifikovatelnou úroveň 

generativního ovládání jazyka, na níž se studenti „dokážou jednoduchým 

způsobem zapojit do interakce, umí klást a zodpovídat otázky týkající se jich 

samotných, toho, kde bydlí, lidí, které znají, věcí, které mají, a na podobné otázky 

odpovídat; dokážou iniciovat jednoduché výroky v oblastech nejnaléhavějších 

potřeb nebo týkající se velmi známých témat a reagovat na ně"4. 

2.1.3.2. Úroveň A2 (Na cestě, Waystage) 

Na této úrovni lze najít většinu deskriptorů udávajících společenské 

funkce (každodenní zdvořilé pozdravy a oslovení, stručné společenské rozhovory, 

reagování na novinky, pozvání a reakce na ně, činění nabídek a jejich přijímání 
atd.) a deskriptory týkající se situací každodenního života (jednoduchá jednání 

v r aných obchodech či institucích, získávání jednoduchých informací 

° používání veřejné dopravy, dotazování na směr a vysvětlení cesty, nakupování 

lístků apod.). 

2.1.3.2.1. Úroveň A2+ (Strong Waystage) 

Úroveň A2+ je pásmem představujícím výkony na úrovni náročnější 

verze A2. Od úrovně A2 se odlišuje především aktivnější účastí v rozhovoru. 

Jedinec je například schopen iniciovat, udržet v chodu a ukončit jednoduchou 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení. Rada Evropy 
2001. Překlad: Ivanová, J. a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002, 34. 
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a omezenou konverzaci za předpokladu, že se mu pomůže a berou se v úvahu 

určitá omezení. Na této úrovni se také výrazně zvyšuje schopnost monologického 

projevu. 

2.1.3.3. Úroveň B1 {Rozhled, Threshold) 

Pro uživatele jazyka na této úrovni je dle SERR typická schopnost 

udržet interakci v chodu a vyjádřit zamýšlený obsah v celém rozsahu různých 

kontextů (vyjadřovat a chápat názory v neformální diskusi, vyjadřovat 

srozumitelně hlavní myšlenky, vytvářet souvislý projev) a schopnost pružně 

zvládat problémy každodenního života. 

2.1.3.3.1. Úroveň B1+ (Strong Threshold) 

Úroveň B1+ je náročnější verzí předcházejícího pásma. Platí zde 

stejné hlavní rysy, k nimž je přidána řada deskriptorů zaměřených na výměnu 

množství informací (přebírání vzkazů, poskytování konkrétních informací 

požadovaných u pohovoru, vysvětlení a vyjádření svého názoru, shrnutí a reakce 

na otázky, poskytnutí podrobných instrukcí, popis atd.). 

2.1.3.4. Úroveň B2 {Rozhled, Vantage) 

Název úrovně B2 má metaforicky vystihovat stav, kdy student získává 

novou perspektivu a může se kolem sebe dívat novým způsobem. Deskriptory této 

úrovně představují změnu ve smyslu dosavadního obsahu. V centru pozornosti 

stojí účinná argumentace (vysvětlení a obhájení názorů v diskusi, sestavení sledu 

logicky promyšlené argumentace, vysvětlení problému, zvažování příčin 

a důsledků, vytváření hypotézy), nově je zdůrazněna schopnost mluvčího udržet si 

svoji pozici ve společenské promluvě (schopnost hovořit přirozeně, plynule 

a účinně, iniciovat promluvu, ukončit promluvu, vést běžný rozhovor s rodilými 

mluvčími, aniž by je iritoval nebo nechtěně bavil) a dosažení nového stupně 

jazykového povědomí (oprava chyb, zaregistrování svých opakujících se chyb 

a jejich monitorování v řeči, plánování obsahu p r o m l u v y a jazykových prostředků 

nutných k jejímu vyjádření i zvažování jejího účinku). 
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2.1.3.4.1. Úroveň B2+ (Strong Vantage) 

Úroveň B2+ představuje náročnější verzi předchozího pásma B2 

a rozvíjí jeho zaměření s důrazem na argumentaci, účinnou společenskou 

promluvu a jazykové povědomí. Jedná se o zaměření na vyjadřovací schopnosti 

studenta, přičemž se tento nový stupeň diskurzní kompetence projevuje především 

při vedení konverzace a je patrný i ve vztahu ke koherenci a kohezi textu. 

2.1.3.5. Úroveň Cl (Účinná operační způsobilost, Effective 

Operational Proficiency) 

Uživatele jazyka na této úrovni charakterizuje snadný přístup 

k širokému rozsahu jazyka umožňující plynulou a spontánní komunikaci bez 

zjevného úsilí (široký repertoár slovní zásoby). Mluvčí ovládá všechny dovednosti 

předchozího pásma a jeho projev je ještě plynulejší. 

2.1.3.6. Úroveň C2 {Zvládnutí, Mastery) 

Pojmenování této úrovně nemá naznačit, že se jedná o zvládnutí 

jazyka na úrovni rodilého mluvčího, ale vztahuje se ke stupni přesnosti, vhodnosti 

a jazykové lehkosti vyjadřování uživatele jazyka. Student na této úrovni například 

správně využívá idiomatické a hovorové výrazy s vědomím jejich konotačních 

významů a je schopen přesně vyjádřit i jemné významové odstíny. 

2.1.4. Kompetence studenta a uživatele jazyka 

Aspekty komunikativní kompetence člení Společný evropský 

referenční rámec na obecné kompetence blíže se nevztahující k jazyku a na 

přesněji specificky vymezené kompetence lingvistické. 

2.1.4.1. Obecné kompetence 

a) Deklarativní znalosti 

• znalosti okolního světa - zahrnují různá místa, instituce a organizace, osoby, 

předměty, události, procesy a operace, třídy jednotek Jejich vlastnosti a vztahy 

• sociokulturní znalosti - představují rysy určité evropské společnosti a její 

kultury vztahující se ke každodennímu životu, životním podmínkám, 
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mezilidským vztahům, hodnotám, víře a postojům, společenským konvencím, 

rituálům a obyčejům 

b) Dovednosti a praktické znalosti 

praktické dovednosti a znalosti - společenské dovednosti, každodenní 

dovednosti, odborné a profesní dovednosti, dovednosti pro volný čas 

interkulturální dovednosti a praktické znalosti 

c) Existenciální kompetence 

různé typy motivace 

hodnoty 

přesvědčení 

kognitivní styly 

osobnostní faktory 

d) Schopnost učit se 

jazykový cit a komunikativní povědomí 

obecné fonetické povědomí a dovednosti 

studijní dovednosti 

heuristické dovednosti 

2.1.4.2. Komunikativní jazykové kompetence 

Komunikativní jazykové kompetence jsou ve SERR dále členěny na 

kompetence lingvistické, sociolingvistické a pragmatické. 
a) Lingvistické kompetence 

lexikální - znalost lexikálních jednotek (ustálené výrazy a jednoslovná 

pojmenování) a gramatických slov 

• gramatické - znalost morfologie a syntaxe 

sémantické - lexikální, gramatická a pragmatická sémantika 

fonologické - dovednost vnímat a produkovat zvukové jednotky jazyka, 

fonetické rysy odlišující fonémy, zvukovou výstavbu slova, zvukovou stránku 

věty i fonetickou redukci 

ortografické - znalost symbolů, z nichž se skládá písemný text 

• ortoepické - schopnost správně vyslovovat na základě písemné podoby jazyka 

Uživatel Společného evropského referenčního rámce nenalezne v jeho 

textu komplexní a vyčerpávající popis jakéhokoliv jazyka jako formálního 
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systému. Snahou SERR je „identifikovat a klasifikovat hlavní komponenty 

lingvistické kompetence, které jsou definovány jako znalost formálních 

prostředků, na jejichž základě mohou být konstruovány a formulovány správně 

vytvořené a smysluplné výpovědi, a schopnost tyto prostředky užívat"5. 

b) Sociolingvistické kompetence 

Sociolingvistické kompetence zahrnují znalosti a dovednosti, jež jsou 

zapotřebí ke zvládnutí společenských dimenzí užívání jazyka. Jedná se například 

o řečové zdvořilostní normy, výrazy lidové moudrosti, rozdíly mezi funkčními 

styly jazyka, nářečí či přízvuk. 

c) Pragmatické kompetence 

Tyto kompetence představují studentovu znalost principů, podle 

kterých jsou sdělení organizována, strukturována a uspořádána (diskurzní 

kompetence), používána k vyjádření komunikativních funkcí (funkční 

kompetence) a uváděna ve sledu odpovídajícím interakčním schématům 

(kompetence výstavby textu). 

2.2. A L T E 

ALTE (The Association of Language Testers in Europe) je asociace 

evropských institucí, které připravují jazykové zkoušky a vydávají certifikáty 

potvrzující znalost cizích jazyků. Každý člen zajišťuje zkoušky z jazyka 

používaného v jeho zemi jako mateřský jazyk. Asociace ALTE vznikla v roce 

1989 a na jejím zrodu se podílelo 8 zakládajících členů. Dnes se počet jejích členů 

rozrostl na 31 (zastupují 26 evropských jazyků). Česká republika se na vstup do 

této_asociace připravuje, zatím má status pozorovatele. 

Mezi hlavní cíle ALTE patří vytvoření společných úrovní dovedností 

za účelem podpory mezinárodní srovnatelnosti a uznání jazykových certifikátů 

v Evropě, definování společných standardů pro všechny fáze procesu testování 

jazyků, spolupráce na sdílených projektech a výměna myšlenek a know-how. 

Škála znalostních úrovní ALTE je šestistupňová (stupeň 1 - 5 a úroveň 0 -

Breakthrough, Průlom), ale některé prameny ji charakterizují jako pětistupňovou 

(nezapočítávají úroveň 0). Každá úroveň je popsána sérií hodnotících výroků „Co 

5 Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, v y u č o v á n í a hodnocení. Rada Evropy 
2001. Překlad: Ivanová, J. a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002, 111. 
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student dokáže" (Can-do statements), které definují typické dovednosti uživatele 

jazyka na každé úrovni a usnadňují pochopení významu jednotlivých stupňů 

v rámci znalosti a ovládání jazyka v různých oblastech {Příloha 7, str.130). Tyto 

úrovně zhruba odpovídají úrovním SERR (Tabulka 2). Stupnice ALTE „Co student 

dokáže" je součástí projektu usilujícího o vytvoření rámce klíčových úrovní 

jazykového výkonu, který umožní objektivní popis jazykových zkoušek. Tyto 

hodnotící výroky jsou zakotveny i ve Společném evropském referenčním rámci, v 

němž byly deskriptory sestaveny do stupnic a uvedeny do souladu s referenčními 

úrovněmi. 

Tabulka 2 
Srovnání úrovní stupnic SERR, TestDaF a ALTE6 

Referenční rámec pro jazyky 

A 
Uživatel základů jazyka 

B 
Samostatný uživatel 

C 
Zkušený uživatel 

AI 
Breakthrough 

A2 
Waystage 

B1 
Threshold 

B2 
Vantage 

Cl 
Effective 

Proficiency 

C2 
Mastery 

TestDaF TDN 3 TDN 4 TDN 5 

ALTE Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5 

0 2.3. Propojení j azykových zkoušek se Společným 
ev ropským 

re fe renčním rámcem pro j azyky 

Dokument Rady Evropy Propojení jazykových zkoušek se Společným 

referenčním rámcem pro jazyky (Relating Language Examinations to the Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment) vypracovala její štrasburská divize The Language Policy v roce 2003. 

Jedná se o pilotní verzi dokumentu, jehož základním úkolem je pomoc a podpora 

6 <http://www.TestDaF-Institut.htm> 

http://www.TestDaF-Institut.htm
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poskytovatelům národních i mezinárodních zkoušek při vztahování jejich 
certifikátů a diplomů ke Společnému evropskému referenčnímu rámci a jím 

definovaným referenčním úrovním. 

Prostřednictvím množství podpůrných materiálů a tabulek mohou 

uživatelé popsat zaměření zkoušky, její organizaci i hodnocení a porovnat 

výsledky zkoušky s referenčními úrovněmi Rámce. Základní podmínkou úspěšné 

aplikace tohoto dokumentu je detailní znalost SERR. Dále musí být provedena 

kontrola rozsahu a zaměření zkoušky (obsah, typy úloh) a jejich vztažení ke 

kategoriím prezentovaným v Rámci (specifikace). Následuje standardizace testů 

za použití postupů, které mají usnadnit porozumění referenčním úrovním 

představeným v Rámci a zajistit, aby výsledky hodnocení výkonů odrážely 

popsané koncepce jednotlivých úrovní. Během fáze empirické validace (interní 

a externí) jsou sbírány a analyzovány údaje o testu a výsledky hodnocení za 

účelem prokázání shody (souladu) úrovně samotné zkoušky a konkrétní referenční 

úrovně. Všechny tyto fáze vztahování zkoušek k Rámci provádí uživatelé na 

základě pokynů obsažených v tomto obsáhlém dokumentu, jehož text je v 

současnosti k dispozici pouze v anglickém jazyce. Pro mou práci byl tento 

dokument přínosný především jako seznam různorodých aspektů, na jejichž 

základě je možné popisovat a srovnávat jazykové zkoušky. 

<ř 
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3. Jazykové zkoušky Goethova institutu 

3.1. Goe thův institut 

Goethův institut (Goethe-Institut Inter Nationes) je celosvětově činná 

kulturní organizace, která z pověření Spolkové republiky Německo pečuje 

0 německý jazyk a podporuje mezinárodní kulturní spolupráci. Síť 141 

Goethových institutů zprostředkovává informace o německém jazyce i kultuře 

v 80 zemích, 13 z nich působí přímo na území Německa. Ve svých propagačních 

materiálech se hlásí ke snaze očistit obraz Německa od zažitých klišé a předsudků 

a zajistit realistické vnímání své země. V současnosti je Goethův institut vůdčí 

institucí v oblasti pořádání německých jazykových kurzů a zkoušek. Jím 

udělované certifikáty a diplomy jsou mezinárodně uznávané zaměstnavateli 

1 veřejnými institucemi. Goethův institut je mimo jiné také zakládajícím členem 

organizace ALTE (Association of Langueage Testers in Europe), jejíž 

šestistupňová (resp. pětistupňová) škála využívala pro hodnocení a usouvztažnění 

jazykových zkoušek. Dnes převládá hodnocení jazykových zkoušek na základě 

šesti referenčních úrovní Společného evropského referenčního rámce, podle 

kterého jsou řazeny i zkoušky Goethova institutu. 

Všechny Goethovy instituty jsou řízeny centrálou sídlící v Mnichově, 

jež koordinuje veškeré úkoly a aktivity. Mnichovské centrum provádí také 

odborný dohled nad zkouškami konanými v rámci Goethových institutů i dalších 

licencovaných center. Zkoušky jsou celosvětově prováděny, opravovány 

a hodnoceny podle jednotných standardů. 

3.1.1. Jazykové zkoušky Goethova institutu 

Systém jazykových zkoušek pořádaných Goethovým institutem 

zahrnuje 14 zkoušek, které pokrývají celou šestistupňovou škálu Společného 

evropského referenčního rámce. Každé referenční úrovni odpovídá alespoň jedna 

jazyková zkouška (Tabulka 3, str. 22). Všechny zkoušky je možno složit přímo na 

jednotlivých pobočkách Goethova institutu, jež plní funkci zkušebních center, 

nebo na jazykových školách či dalších institucích oprávněných k pořádání 

vybraných jazykových zkoušek Goethova institutu. Při bližším seznámení s tímto 
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Tabulka 3 

Přehled jazykových zkoušek Goethova institutu a jejich úrovní dle Společného 
evropského referenčního rámce1 

Úrovně 
dle 

SERR 
Podúrovně Jazykové zkoušky Goethova institutu 

1 i ^ H H H f l t ä l . l i u H E B ' S j . _ . 1 m 

A I A l . l 
A I . 2 Start Deutsch 1 

Fit in Deutsch 1 (pro mládež) 
1 

A2 A2.1 
A2.2 Start Deutsch 2 

Fit in Deutsch 2 (pro mládež) 
1 

B1 
B l . l 
B1.2 
B1.3 Zertifikat Deutsch 

Zertifikat Deutsch für Jugendliche (pro mládež) 
B r a r w H 

B2 B2.1 
B2.2 Zertifikat Deutsch für den Beruf 

B H H H I 

* 1 . 

C l 
C l . l 
C l . 2 
C1.3 Zentrale Mittelstufenprüfung 

Prüfung Wirtschaftsdeutsch 
1 

C2 

C2.1 
C2.2 
C2.3 
C2.4 Zentrale Oberstufenprüfung 

Kleines Deutsches Sprachdiplom 
Hifeilfll 

GDS Großes Deutsches Sprachdiplom 

Poznámka: Úrovně AI - C2 odpovídají úrovním SERR, každá podúroveň 
představuje 52 vyučovacích jednotek 

7 <http://www.goethe. de/ins/cz/pra/lrn/prf/deindex. htm> 
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systémem zkoušek lze vypozorovat a pojmenovat některé znaky a vlastnosti 

společné všem nebo alespoň většině zkoušek. Výjimku představují zkoušky 

skládané ve SRN, kde platí v mnoha ohledech odlišná pravidla. Ze systému 

zkoušek se do jisté míry vymykají i jazykové zkoušky BULATS a Test-DaF, které 

nejsou systémově zařaditelné (naopak se pohybují na různých úrovních). Proto 

jsou i v této práci pojednány pouze okrajově. 

Každá jazyková zkouška má svého referenta, na kterého se mohou 

studenti obracet se všemi svými dotazy. Kromě toho funguje v rámci každého 

Goethova institutu poradenství pro zájemce o návštěvu kurzů nebo o složení 

některé ze zkoušek. Během informativního pohovoru diagnostikuje vyškolený 

poradce jazykovou úroveň, na níž se kandidát pohybuje, a poradí mu, jaká 

zkouška či přípravný kurz jsou pro něj nejvhodnější. Zohledněn musí být 

samozřejmě i kandidátův cíl. Pokud chce studovat na univerzitě ve SRN, bude mu 

doporučena jiná zkouška než zájemci o prohloubení znalostí v oblasti hospodářské 

němčiny. V rámci této schůzky obdrží zájemce modelový test zvolené zkoušky, 

který si doma vyplní a zkontroluje. K opravě a vyhodnocení zašle svůj samostatný 

písemný projev. Celý poradenský rozhovor není poskytován zdarma, zájemci platí 

poplatek ve výši 200 Kč. 

Všechny zkoušky Goethova institutu se celosvětově řídí jednotnou 

metodikou pro jejich průběh, opravu i hodnocení. Hodnotící kritéria jsou detailně 

definována, čímž je zajištěna porovnatelnost dosažených výsledků a vysoká 

výpovědní hodnota o kompetencích absolventů různých zkoušek. Pro každou 

zkoušku jsou vypracovány podrobné standardy, které jsou závazné pro všechny 

instituce provádějící zkoušky. Stejně tak jsou centrálně připravovány zkušební 

materiály, jejichž obsah ani znění nesmí být pozměněny (s výjimkou opravy 

potenciálních chyb). Během zkoušek musí být dodrženy všechny pokyny včetně 

pořadí jednotlivých částí zkoušky, posloupnosti textů atd. Dodržování těchto 

standardů ověřuje zkušební centrála Goethova institutu, která v jednotlivých 

institutech provádí kontroly. Zkušební úkoly a materiály připravují v mnichovské 

centrále odborníci na testování. Všechny materiály jsou před rozesláním do 

poboček za odpovídajících zkušebních podmínek pretestovány na minimálně 150 

studentech, aby se odhalily a odstranily případné nesrovnalosti. 
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Účast na jednotlivých jazykových zkouškách není podmíněna 

absolvováním přípravných kurzů (ani složením zkoušky nižšího stupně). Tím se 

zahraniční Goethovy instituty liší od těch v Německu, kde je naopak účast na 

mnoha zkouškách možná jen v případě návštěvy příslušného přípravného kurzu. 

Jazykové kurzy, které své studenty cíleně připravují na složení dané zkoušky, je 

však samozřejmě možné navštěvovat i na Goethových institutech v České 

republice. Většina jazykových zkoušek určuje minimální dosažený věk kandidáta. 

Jazykové zkoušky určené pro děti a mládež pak v některých případech udávají 

i maximální možný věk uchazeče. Počet pokusů neúspěšných uchazečů o složení 

zkoušky není omezen. Jazykové zkoušky Goethova institutu jsou neveřejné. 

Kontrola a hodnocení vyplněných zkušebních materiálů probíhá až na 

výjimky přímo na jednotlivých pobočkách. Kontroloři postupují podle 

definovaných kritérií a standardů, navíc každou písemnou práci kontrolují 

a hodnotí nezávisle na sobě dva lidé. Stejně tak ústní část zkoušky je hodnocena 

vždy minimálně dvěma zkoušejícími, kteří následně konzultují svá hodnocení 

studentova výkonu. Pokud se neshodnou na počtu udělených bodů, získává 

student aritmetický průměr obou hodnot. V případě jazykových zkoušek Kleines 

a Großes Deutsches Sprachdiplom (Malý a Velký německý jazykový diplom) je 

místním Goethovým institutem hodnocen pouze výkon u ústní části zkoušky. 

Ostatní vyplněné zkušební materiály jsou odesílány ke kontrole do Mnichova. 

Z tohoto důvodu je také velký časový rozestup mezi samotnou zkouškou 

a udělením jazykového diplomu úspěšnému absolventovi (přibližně 4 měsíce). 

Jednotlivé Goethovy instituty a licencovaná zkušební centra si termíny 

konání zkoušek, jejich četnost, cenu i další podmínky určují individuálně (např. 

PodFé aktuální poptávky či počtu účastníků kurzů). Centrála uděluje pouze 

doporučení. Výjimkou jsou výše zmíněné jazykové zkoušky Kleines a Großes 

Deutsches Sprachdiplom probíhající v centrálně určeném termínu. 

Úspěšní absolventi jazykových zkoušek Goethova institutu získávají 

vysvědčení, jazykové certifikáty nebo diplomy (dle úrovně zkoušky) potvrzující 

nejen složení zkoušky, ale informující také o dosaženém počtu bodů (celkovém 

i v jednotlivých částech), o hodnotící škále a o úrovni d a n é jazykové zkoušky dle 

Společného evropského referenčního rámce. Všechna vysvědčení mají jednotný 

vzhled. Přední strana informuje o názvu zkoušky, její referenční úrovni, o 

obsažených subtestech a jejich maximálním bodovém ohodnocení, ale také o 
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konkrétním bodovém zisku absolventa. Přední strana vysvědčení je vytištěna vždy 

pro konkrétní osobu, neexistují předtištěné formuláře. Zadní strana osvědčení 

obsahuje charakteristiku zkoušky, popis prokázaných kompetencí a celkovou 

hodnotící škálu (Přílohy 9 - 12, str. 132 - 135). Absolventův výkon je hodnocen 

stupni velmi dobrý (sehr gut), dobrý (gut) a uspokojivý (befriedigend). Některé 

zkoušky (např. Start Deutsch 1 a 2) disponují ještě čtvrtým stupněm hodnocení 

výkonu - výkon pohybující se těsně nad hranicí minimálního počtu bodů hodnotí 

dostatečně (ausreichend). 

Většina jazykových zkoušky Goethova institutu je svým zaměřením 

všeobecná a obrací se ke všem studentům německého jazyka (viz Start Deutsch 1 

i 2, Zertifikat Deutsch, Zentrale Mittelstufenprüfung, Zentrale 

Oberstufenprüfung). Jiné zkoušky jsou naopak specializované. Orientují se 

například na využití německého jazyka v zaměstnání (viz Zertifikat Deutsch flir 

den Beruf nebo Prüfung Wirtschaftsdeutsch International). Některé zkoušky mají 

přesně vymezenou cílovou skupinu, jejíž specifika zohledňují (jako Fit in Deutsch 

1 a 2, Zertifikat Deutsch für Jugendliche). Dále je možné hodnotit zkoušky 

Goethova institutu i z hlediska platnosti a uznávání jejich certifikátů. Toto 

kritérium je samozřejmě aplikovatelné až na zkoušky vyšších úrovní (Zentrale 

Mittelstufenprüfung, Zentrale Oberstufenprüfung, Prüfung Wirtschaftsdeutsch 

International, Kleines a Großes Deutsches Sprachdiplom). Většina zkoušek 

Goethova institutu nestojí v systému jako solitér, ale tvoří s další (příbuznou) 

zkouškou vyšší celek pokrývající společným obsahem více referenčních úrovní. 

Často se řídí téměř shodnými standardy. Takovými páry jsou například zkoušky 

Zentrale Mittelstufenprüfung, Zentrale Oberstufenprüfung na úrovních Cl a C2, 

Staří Deutsch 1 a 2 zahrnující celou úroveň A či Zertifikat Deutsch a Zertifikat 

Deutsch für den Berufne nižší a vyšší úrovni B. Cílem Goethova institutu je, aby 

každá úroveň Evropského referenčního rámce od AI do C2 disponovala 

všeobecnou jazykovou zkouškou. Tento stav zatím není dosažen. Úroveň B2 je 

totiž reprezentována pouze specializovanou zkouškou Zertifikat Deutsch für den 

Beruf. Na této úrovni stála původně všeobecná zkouška Zentrale 

Mittelstufenprüfung, která však byla upravena a přesunuta na úroveň Cl. 

V mnichovské, centrále se v současnosti pracuje na konceptu všeobecné zkoušky 

určené pro úroveň B2 (pracovní název je Zertifikat B2). Do praxe by měla být 

zavedena v létě roku 2007. 



26 

V průběhu žádné zkoušky Goethova institutu není dovoleno používat 

jakékoliv pomůcky věetně slovníků. Kandidáti při písemné zkoušce vpisují své 

odpovědi nejdříve do pracovních listů (Kandidatenblátter), ale na závěr každého 

oddílu je ve vyhrazeném čase přepisují do samostatné tabulky (.Antwortbogen). 

Naopak delší texty do tohoto formuláře zaznamenávají přímo. Tento systém je 

sice pohodlnější a praktičtější pro kontrolu prací, ale pro studenty představuje 

operaci, při níž může dojít k omylům a nepřesnostem. Pracovní listy jsou 

přehledné a mají jednotnou grafickou úpravu, často jsou doplněné i o fotografie, 

obrázky a grafy vztahující se k textům nebo otázkám. Přehledné jsou i tabulky pro 

zaznamenání odpovědí. 

3.2. Jazykové zkoušky - úroveň A I 

3.2.1. Fit in Deutsch 1 (Fit 1) 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 1 (Fit v německém jazyce 1) byla 

vytvořena Goethovým institutem a pokrývá svým obsahem úroveň AI Společného 

evropského referenčního rámce. Spolu se zkouškou Fit in Deutsch 2 (Fit 

v německém jazyce 2) odpovídající referenční úrovni A2 tvoří ucelený systém 

jazykových zkoušek pro mládež pokrývající celou úroveň A. 

Obsah zkoušky 

Obsah zkoušky zohledňuje specifické jazykové potřeby mládeže. 

Absolvent zkoušky je schopen jednoduché domluvy v německém jazyce, rozumí 

jednoduchým otázkám, sdělením, rozhovorům a telefonickým zprávám. 

V krátkých psaných textech (inzeráty, informační tabule, zprávy) umí vyhledat 

důležité informace. Dokáže napsat krátké osobní sdělení. V rozhovoru se umí 

představit, zodpovědět jednoduché osobní otázky a hovořit o běžných tématech. 

Je schopen formulovat běžné žádosti, výzvy a otázky, ale také na ně reagovat. 

Účastník 

Zkouška Fit in Deutsch 1 je zkouškou pro děti, je určena uchazečům 

ve věku 10 až 15 let. Účast na této zkoušce není podmíněna absolvováním 
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přípravného kurzu. S ohledem na navštěvovaný typ školy by měl kandidát 

absolvovat jazykovou výuku v rozsahu přibližně 100 až 120 vyučovacích jednotek 

(po 45 minutách). 

Struktura zkoušky 

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 1 je tvořena písemnou a ústní částí (v 

tomto pořadí). Celkem trvá 75 minut. 

I. Písemná zkouška trvá 60 minut a skládá se ze tří částí: 

a) poslech (20 minut) 

1) Poslech tří krátkých textů (např. rozhovory nebo telefonické vzkazy) 

přehraných dvakrát. Ke každému textu je připojeno několik úkolů. Student 

volí pravdivé výpovědi ze tří možností (Multiple-Choice). Plnění úlohy je 

částečně usnadněno vizualizací nabízených variant jednoduchými obrázky. 

2) Poslech dvou krátkých rozhovorů, každého dvakrát. Úkolem je zvolit, zda 

následující tvrzení odpovídají textu (položky True - False). 

b) čtení (20 minut) 

Student prokazuje dovednost porozumět krátkým jednoduchým 

textům, jež jsou doplněny i obrázky. 

1) Četba dvou krátkých textů (zpravidla se jedná o novinové inzeráty), k nimž se 

vztahují následující otázky. Kandidát volí správnou odpověď ze tří možností 

(Multiple-Choice). 

2) Uchazeč si prostuduje dva krátké články (např. o životě německé mládeže) 

a na základě jejich obsahu určuje, zda jsou různé výroky pravdivé (položky 

Jfrue - False). 

c) psaní (20 minut) 

Náplní této části zkoušky je sestavení krátkého textu (v rozsahu min. 

30 slov). Může jít například o odpověď na obdržený dopis, email nebo fax. 

11 Ústní část zkoušky trvá přibližně 15 minut a má tři části (po 5 minutách). 

Kandidáti se neúčastní ústní zkoušky jednotlivě, ale ve skupinách po šesti. Čas na 

přípravu není k dispozici, zadání úkolů obdrží účastníci až během zkoušky. 

V první části směřují svůj projev ke zkoušejícím, v ostatních částech komunikují 

mezi sebou. Hodnotí se splnění úkolů a výslovnost. 
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1) Účastníci se postupně představí (drží se osnovy v zadání úkolu). Zkoušející 

pokládají doplňující otázky pouze v případě, že projev kandidáta byl 

nesrozumitelný. Jinak do kandidátova monologu nezasahují. 

2) Kandidát vede se svým partnerem rozhovor na téma z každodenního života 

(např. škola, hobby, rodina...). Navzájem si kladou otázky a zodpovídají je. 

3) Na základě kartiček znázorňujících běžné situace formulují studenti žádosti, 

výzvy nebo otázky a reagují na ně. 

Hodnocení 

Výsledek zkoušky je vyjádřen body. V rámci této zkoušky lze získat 

maximálně 60 bodů. Aby kandidát absolvoval zkoušku úspěšně, musí podat 

výkon na úrovni nejméně 30 bodů (50 %). Bodové hodnocení jednotlivých částí 

zkoušky není symetrické. V oddílech čtení a psaní lze dosáhnout maximálně po 

20 procentech bodů. Ústní část zkoušky a oddíl poslech jsou ohodnoceny až 30 

procenty z celkového počtu bodů. Z rozložení bodů je zřejmé, že těžištěm této 

zkoušky jsou řečové dovednosti zásadní pro komunikaci tváří v tvář. 

Kandidát obdrží vysvědčení informující o jeho výkonech 

v jednotlivých subtestech, o dosaženém počtu bodů a o celkovém hodnocení. 

U každé položky je uveden i maximální počet bodů, což umožňuje získat 

konkrétnější představu o výkonu studenta. O průběhu zkoušky informuje 

i zkušební protokol, který slouží potřebám zkušebního centra. 

Doplňující informace 

Poplatek za účast na zkoušce Fit in Deutsch 1 je dvojí. Interní 

kandidáti, tedy absolventi přípravného kurzu, složí při zápisu 1000 Kč. Ostatní 

kandidáti zaplatí o 100 Kč více. V případě neúspěchu je možno zkoušku opakovat 

bez omezení počtu pokusů. 
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3.2.2. Start Deutsch 1 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Start Deutsch 1 (Start v německém jazyce 1) je 

zaměřena na prokázání základní znalosti německého jazyka. Dle kritérií 

Společného evropského referenčního rámce dosahuje tato zkouška jeho první 

úrovně AI, jež označuje schopnost základního užívání jazyka. Průběh 

a hodnocení této zkoušky se celosvětově řídí jednotnými standardy. Tato jazyková 

zkouška byla vyvinuta ve spolupráci Goethova institutu a společnosti 

Weiterbildungs-Testsysteme (WBT). 

Obsah zkoušky 

Kandidát prokazuje schopnost používat známé, všední, každodenní 

výrazy a jednoduché věty zaměřené na uspokojení konkrétních potřeb. Je schopen 

představit sebe i jiné a klást i zodpovídat otázky k základním tématům. 

Předpokládá se u něj schopnost základního dorozumění, pokud komunikační 

partneři hovoří pomalu a zřetelně a jsou ochotni mu pomoci. 

Účastník 

Zkouška Start Deutsch 1 je určena pro dospělé kandidáty a mladistvé 

starší 16 let. Absolvování odpovídajícího přípravného kurzu není podmínkou 

účasti na zkoušce. U uchazeče se předpokládají jazykové znalosti odpovídající 

úrovni AI, jež lze získat v závislosti na předchozích znalostech a učebních 

podmínkách během 85 až 170 vyučovacích jednotek (po 45 minách). 
<r 

Struktura zkoušky 

Zkouška Start Deutsch 1 se skládá z písemné a ústní zkoušky (v 

tomto pořadí). Pokud se obě části nekonají během jednoho dne, následují 

v rozmezí max. 14 dní. 

1- Písemná zkouška trvá cca 65 minut a má tři povinné podčásti : 

a) poslech (20 minut) 

Student postupně slyší tři krátké texty a plní s nimi související úlohy. 

Zpravidla se jedná o rozhovory z oblasti běžného dne, veřejné oznámení, hlášení, 
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zprávy či soukromé a veřejné telefonáty, z nichž uchazeč vybírá relevantní 

informace (položky True - False, Multiple-Choice). 

b) čtení (25 minut) 

Student čte krátké texty (poznámky, inzeráty, cedule, vývěsky, 

vzkazy, emaily apod.) a vyhledává požadované informace. Většinou má určit, zda 

předložené tvrzení platí, nebo neplatí (položky True - False, Multiple-Choice). 

Oddíl čtení je/má tři části. 

c) psaní (20 minut) 

Oddíl psaní je členěn do dvou částí. V první části kandidát doplňuje 

(do formuláře nebo podobného dokumentu) chybějící údaje, jež získal 

prostudováním textu (otevřené položky s krátkou odpovědí). V druhé části sestaví 

krátké osobní nebo formální sdělení (dopis, email) odpovídající zadané osnově 

(rozsah cca 30 slov). 

II. Ústní část zkoušky trvá přibližně 15 minut a účastní se jí najednou 

minimálně 2 a maximálně 4 uchazeči. Postupně plní tři úkoly (každý z nich trvá 

cca 5 minut). 

1) Kandidát se představí (má k dispozici osnovu, jejíchž bodů se může přidržet; 

jméno, věk, země, bydliště, jazyky, povolání, koníčky...). Zkoušející pokládají 

doplňující otázky. 

2) Kandidát na základě přidělených pracovních listů žádá kolegy o informace 

a sám je také poskytuje (interakce). Může se jednat o různé tematické okruhy 

(např. nakupování , jídlo...). V této a následující části komunikují studenti mezi 

sebou, zkoušející pouze vysvětlí zadání a určují pořadí účastníků. 

3) Posledním úkolem je prokázat dovednost formulovat prosbu i reagovat na ni. 

Uchazeči se přidržují pracovních listů. 

Hodnocení 

Maximální počet dosažených bodů u této zkoušky je 100. Hranice pro 

složení zkoušky je 60 bodů (tedy 60 %). Jednotlivé známky (velmi dobře - sehr 

gut, dobře - gut, uspokojivě - befriedigend, dostatečně - ausreichend) jsou 

odstupňovány po deseti bodech (procentech). Počet položek v rámci celé zkoušky 

je 60, což neodpovídá možnému bodovému zisku 100. Aby se této hodnoty 

dosáhlo, je počet položek násoben koeficientem 1,66. V každém ze čtyř oddílů 
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zkoušky je zařazeno 15 položek, takže i jejich bodové hodnocení je shodné. Tato 

zkouška nemá žádné části, na které by byl kladen větší důraz. Pro postup k ústní 

zkoušce musí kandidát získat alespoň 47 bodů (ze 75). 

Doplňující informace 

Za účast na této zkoušce zaplatí kandidát 1.450 Kč. Pokud absolvoval 

přípravný kurz Goethova institutu, může využít zvýhodněné ceny pro interní 

zájemce ve výši 1.300 Kč. 

3.3. Jazykové zkoušky - úroveň A 2 

3.3.1. Fit in Deutsch 2 (Fit 2) 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 2 (Fit v německém jazyce 2) byla 

vytvořena Goethovým institutem a pokrývá svým obsahem úroveň A2 Společného 

evropského referenčního rámce. Spolu se zkouškou Fit in Deutsch 1 odpovídající 

referenční úrovni AI tvoří ucelený systém jazykových zkoušek pro mládež 

pokrývající celou úroveň A. 

Obsah zkoušky 

Obsah zkoušky zohledňuje specifické jazykové potřeby mládeže 

usilující o komunikaci v německém jazyce. Složení zkoušky potvrzuje, že student 

úspěšně zvládl německý jazyk na úrovni A2 (elementární používání jazyka). 

Absolvent zkoušky rozumí běžným větám a výrazům vztahujícím se kjeho 

bezprostřednímu okolí (rodina, škola, hobby, nakupováni...) a dorozumí se 

v situacích, ve kterých jde o jednoduchou a přímou výměnu informací o známých 

věcech. Testuje se míra porozumění základním informacím v rádiu, telefonních 

vzkazech nebo běžných rozhovorech, inzerátech, dopisech apod. 

Účastník 

Zkouška Fit in Deutsch 2 je zkouškou pro děti ve věku 10 až 15 let. 

Účast na této zkoušce není podmíněna absolvováním přípravného kurzu. 
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S ohledem na navštěvovaný typ školy by měl kandidát absolvovat jazykovou 

výuku v rozsahu přibližně 200 až 250 vyučovacích jednotek (po 45 minutách). 

Struktura zkoušky 

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 2 je tvořena písemnou a ústní částí 

(v tomto pořadí). Celkem trvá 105 minut. 

I. Písemná zkouška trvá 90 minut a skládá se ze tří oddílů: 

a) poslech (30 minut) 

1) Poslech tří krátkých textů (např. rozhlasové zprávy pro mladé), každého 

dvakrát. Ke každému textu je připojeno několik otázek. Student volí pravdivé 

výpovědi ze tří možností (Multiple-Choice). Plnění úlohy je částečně 

usnadněno vizualizací tématu textu jednoduchými obrázky. 

2) Poslech rozhovoru dvou mladých lidí. Úkolem je zvolit, zda následující 

tvrzení odpovídají textu (True - False položky). 

b) čtení (30 minut) 

Student prokazuje dovednost porozumět krátkým jednoduchým 

textům, jež jsou doplněny i obrázky. 

1) Četba dvou krátkých textů (zpravidla se jedná o novinové inzeráty), k nimž se 

vztahují následující otázky. Kandidát volí správnou odpověď ze tří možností 

(Multiple-Choice) . 

2) Uchazeč si prostuduje dva krátké články (např. o životě německé mládeže, 

dopisy čtenářů do časopisu pro mládež apod.) a na základě jejich obsahu 

určuje, zda jsou různé výroky pravdivé (True - False položky). 

3) Kandidát si přečte novinový článek týkající se mládeže a vyhledává v něm 

odpovědi na zadané otázky. Odpověď formuluje sám, nemusí se jednat o celé 

věty (otevřené položky se stručnou odpovědí). 

c) psaní (30 minut) 

Kandidát píše krátký text (rozsah minimálně 50 slov). Jedná se o reakci 

na inzerát nebo dopis. Struktura textu kopíruje zadanou osnovu, tedy body, na něž 

má student odpovědět. 

H- Ústní část zkoušky trvá přibližně 15 minut a má tři části (po 5 minutách). 

Kandidáti se neúčastní ústní zkoušky jednotlivě, ale ve dvojicích. Čas na přípravu 



33 

není k dispozici, zadání úkolů obdrží účastníci až během zkoušky. V první a třetí 

části směřují svůj projev ke zkoušejícím, v druhé části komunikují mezi sebou. 

Hodnotí se splnění úkolů, výslovnost a formální správnost. 

1) Účastníci se postupně představí (drží se osnovy v zadání úkolu). Zkoušející 

pokládají doplňující otázky pouze v případě, že projev kandidáta byl 

nesrozumitelný. Jinak do kandidátova monologu nezasahují. 

2) Kandidát vede se svým partnerem rozhovor na téma z každodenního života 

(např. škola, hobby, rodina...). Navzájem si kladou otázky a zodpovídají je. 

3) Studentovi jsou předloženy kartičky znázorňující každodenní situace, které 

mohou potkat mladistvého kdykoliv (návštěva kina, objednávka 

v restauraci...). Jeho úkolem je na tyto situace reagovat několika větami. 

Sleduje se dovednost přiměřeně jazykově reagovat na běžné situace. 

Hodnocení 

Výsledek zkoušky je vyjádřen body. V rámci této zkoušky lze získat 

maximálně 80 bodů. Aby kandidát absolvoval zkoušku úspěšně, musí podat 
výkon na úrovni nejméně 40 bodů (50 %). Bodové hodnocení jednotlivých částí 

zkoušky není symetrické. V oddílech poslech a čtení lze dosáhnout maximálně po 

25 procentech bodů. Ústní část zkoušky disponuje 30 procenty a oddíl psaní 20 

procenty z celkového počtu bodů. Řečové dovednosti klíčové pro bezprostřední 

komunikaci jsou tedy i u této zkoušky těžištěm. 

Absolvent zkoušky obdrží vysvědčení potvrzující složení zkoušky. 

Průběh zkoušky je zaznamenán ve formě zkušebního protokolu (Příloha 8, 

str. 131). Tento protokol obsahuje nejen celkové hodnocení zkoušky, ale také 

výsadky jednotlivých subtestů a hodnotící škálu. 

Doplňující informace 

Poplatek za účast na zkoušce Fit in Deutsch 2 je dvojí. Absolventi 

Přípravného kurzu složí při zápisu 1.000 Kč. Ostatní kandidáti zaplatí o 100 Kč 

více. V případě neúspěchu lze zkoušku opakovat bez omezení počtu pokusů. 
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3.3.2. Start Deutsch 2 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Start Deutsch 2 (Start v německém jazyce 2) je 

zkouškou navazující na zkoušku Start Deutsch 1. Obě tyto jazykové zkoušky byly 

vyvinuty ve spolupráci Goethova institutu a společnosti Weiterbildungs-

Testsysteme (WBT) a jsou si svou strukturou velmi podobné. Liší se samozřejmě 

svým obsahem a náročností. Dle kritérií Společného evropského referenčního 

rámce dosahuje tato zkouška druhé nejnižší úrovně - A2. 

Obsah zkoušky 

Úspěšný absolvent zkoušky rozumí větám a často užívaným výrazům 

souvisejícím se základními tematickými okruhy (např. rodina, práce, nakupování, 

blízké okolí...). Dorozumí se v běžných situacích, kdy jde o výměnu 

jednoduchých informací o známých věcech. Jednoduchými prostředky popíše svůj 

původ, vzdělání, blízké okolí či bezprostřední potřeby. 

Účastník 

Zkouška Start Deutsch 2 je určena pro dospělé kandidáty a mladistvé 

starší 16 let. Absolvování odpovídajícího přípravného kurzu není podmínkou 

účasti na zkoušce. U uchazeče se předpokládají jazykové znalosti odpovídající 

úrovni A2, jež lze získat v závislosti na předchozích znalostech a učebních 

Podmínkách během 170 až 340 vyučovacích jednotek (po 45 minách). 

Struktura zkoušky 

Zkouška Start Deutsch 2 se skládá z písemné a ústní zkoušky (v 

tomto pořadí). Pokud se obě části nekonají během jednoho dne, následují 

v rozmezí max. 14 dní. 

I- Písemná zkouška trvá cca 70 minut a má tři povinné podčásti : 

a) poslech (20 minut) 

Student postupně slyší tři krátké texty a plní s nimi související úlohy. 

Zpravidla se jedná o rozhovory z oblasti běžného dne, veřejná oznámení, hlášení, 

zprávy či soukromé a veřejné telefonáty, z nichž uchazeč vybírá relevantní 
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informace. Oproti zkoušce Start Deutsch 1 se zvyšuje například počet odpovědí, 

mezi kterými kandidát volí. Jedná se o položky se stručnou odpovědí, Multiple-

Choice a přiřazovací úlohy. 

b) čtení (20 minut) 

Student čte krátké texty (poznámky, inzeráty, cedule, vývěsky, vzkazy, 

emaily apod.) a vyhledává požadované informace. Oddíl čtení je členěn do tří 

částí. Většinou má určit platnost předloženého tvrzení (položky True - False) 

nebo označit správnou odpověď (Multiple-Choice), jsou sem zařazeny 

i přiřazovací úlohy. 

c) psaní (30 minut) 

Oddíl psaní je členěn do dvou částí. V první části kandidát doplňuje 

(do formuláře nebo podobného dokumentu) chybějící údaje, jež získal 

prostudováním zadání (otevřená položka se stručnou odpovědí). V druhé části 

sestaví krátké osobní nebo formální sdělení (dopis, email) odpovídající zadané 

osnově (produkce krátkého textu v rozsahu cca 6 vět). 

II- Ústní část zkoušky trvá přibližně 15 minut a účastní se jí vždy 2 uchazeči. 

Postupně plní tři úkoly (každý z nich trvá cca 5 minut). 

1) Kandidát se představí (má k dispozici osnovu, jejíchž bodů se může přidržet; 

jméno, věk, země, bydliště, jazyky, povolání, koníčky...). Zkoušející mohou 

pokládat doplňující otázky. Hodnotí se dovednost sdělit o sobě základní 

informace. 

2) Kandidát na základě přidělených pracovních listů žádá svého partnera o 

informace a sám je také poskytuje. Zpravidla se jedná o všední rozhovor a 

uchazeči se inspirují zadanou osnovou. Jde o dovednost vyžádat si informace 
k běžným tématům a umět na podobné otázky odpovědět. 

3) Posledním úkolem je rozhovor, v němž se kandidáti mají domluvit například 

na společném programu. Při rozhovoru se drží svých pracovních listů. Sleduje 

se dovednost aktivně klást otázky a předkládat návrhy i reagovat na ně. 

Hodnocení 

Uchazeč může u této zkoušky (stejně jako u Start Deutsch 1) získat 

maximálně 100 bodů. Hranice pro složení zkoušky je 60 bodů (tedy 60 %). 

Jednotlivé známky (velmi dobře - sehr gut, dobře - gut, uspokojivě -
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befriedigend, dostatečně - ausreichend) jsou odstupňovány po deseti bodech 

(procentech). Počet položek v rámci celé zkoušky je 60, což neodpovídá 

možnému bodovému zisku 100. Aby se této hodnoty dosáhlo, je počet položek 

násoben koeficientem 1,66. V každém ze čtyř oddílů zkoušky je zařazeno 15 

položek, takže i jejich bodové hodnocení je shodné. Tato zkouška nemá žádné 

části, které by bylo možné označit jako její těžiště. Pro postup k ústní zkoušce 

musí kandidát získat alespoň 47 bodů (ze 75). 

Doplňující informace 

Absolventi přípravného kurzu jsou cenově zvýhodněni a za účast na 

zkoušce zaplatí 1.300 Kč. Ostatní kandidáti platí při přihlášení ke zkoušce 

poplatek 1.450 Kč. 

3.3.3. Zkoušky na úrovni A - hodnocení a srovnání 

3.3.3.1. Fit in Deutsch 1 vs. Fit in Deutsch 2 

Tyto dvě zkoušky na sebe navazují, doplňují se a pokrývají celou 

úroveň A. Vzhledem k ostatním jazykovým zkouškám jsou specifické svou 

orientací na děti a mládež učící se německému jazyku. Toto zaměření se odráží 

v obsahu obou zkoušek, například ve volbě zkušebních textů, jež jsou 

specializované na témata blízká mládeži. I graficky jsou pracovní listy zpracovány 

tak, aby se snimi studentům pracovalo co nejsnáze (viz vizualizace témat 

jednoduchými obrázky). Vzhledem k uživateli je při zkoušce kladen důraz 

především na praktickou komunikativní dovednost, což je zřejmé z bodové dotace 

jednotlivých částí zkoušky, kdy ústní část zkoušky disponuje 30 procenty všech 

bodů a oddíl poslech 30, resp. 25 procenty. Více než poloviční bodové dotaci 

neodpovídá časový prostor věnovaný těmto oddílům zkoušky. 

Obsahově je samozřejmě náročnější zkouška Fit in Deutsch 2, která 

úměrně své jazykové úrovni A2 pracuje s rozsáhlejšími texty i obtížnějšími úkoly. 

Odpovídá tomu i větší časová náročnost (je o 30 minut delší než FiD 1). V ústní 

části zkoušky předstupují před zkoušející již jen dva k a n d i d á t i (oproti až 

šestičlenným skupinám ve zkoušce Fit in Deutsch 1). Obě zkoušky se řídí 

shodnými standardy pro průběh zkoušky, hodnocení je velmi podobné Gen malé 

rozdíly v bodové dotaci). Obdobné jsou i typy úkolů v jednotlivých subtestech. 
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Převažují položky typu Multiple-Choice a True - Falše. Texty samostatně 

sestavené studenty jsou velmi krátké (30, resp. 50 slov). Subtesty ověřující úroveň 

porozumění slyšenému a čtenému textu se překvapivě nejmenují „poslech (resp. 

čtení) s porozuměním", ale jen „poslech (resp. čtení)". Tato pojmenování 

charakterizují znalostní úroveň kandidátů. V jejich případě jde o elementární 

pochopení, ne o komplexní porozumění. Stejně tak oddíl, v němž student 

sestavuje samostatný text, není nazýván „písemný projev", ale jen „psaní". 

Zájemci o absolvování zkoušky jsou informováni o hlavních 

testovaných oblastech, jsou jim k dispozici vzorové testy (s klíčem) včetně údajů 

o hodnotících kritériích a stupnici. Jazykové zkoušky Fit in Deutsch jsou 

připravovány centrálně Goethovým institutem, kontrola, oprava a hodnoceni 

probíhají v místě složení zkoušky. Tyto zkoušky představují obdobu jazykových 

zkoušek Start Deutsch 1 a 2, jež svým obsahem také pokrývají základní 

jazykovou úroveň A. 

3.3.3.2. Start Deutsch 1 vs. Start Deutsch 2 

Základním rozdílem mezi těmito dvěma zkouškami je jejich 

náročnost, tedy úroveň dle Společného evropského referenčního rámce. Zatímco 

jazyková zkouška Start Deutsch 1 odpovídá úrovni AI, dosahuje Start Deutsch 2 

úrovně A2. Společně pokrývají celou úroveň A definovanou Rámcem jako úroveň 

„uživatele základů jazyka". Na přípravě zkoušek se nepodílí jen Goethův institut, 

jedná se o společný projekt se společností Weiterbildungs-Testsysteme (WBT). 

Obsah těchto zkoušek lze charakterizovat jako všeobecný. 

Pro obě zkoušky existuje společný manuál. Pokyny pro pořádání 

jednotlivých zkoušek se liší jen minimálně - jedná se například o rozdílnou délku 

písemné části zkoušek (65, resp. 70 minut) nebo počet účastníků ústní zkoušky 

(max. 4, resp. 2 účastníci). Hodnocení obou zkoušek se řídí stejnými standardy. 

Stejně jako v případě zkoušek Fit in Deutsch jsou subtesty ověřující 

úroveň porozumění slyšenému a čtenému textu nazvány „poslech (čtení)", a ne 

„poslech (čtení) s porozuměním", jak je tomu u náročnějších zkoušek vyšších 

úrovní. Stejně tak oddíl, v němž student sestavuje samostatný text, není nazýván 

„písemný projev", ale jen „psaní". 

Mezi úkoly v jednotlivých subtestech převažují položky Multiple-

Choice a True - Falše. V písemné části zkoušky Start Deutsch 2 se opakovaně 
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vyskytují i přiřazovací úlohy a otevřené položky se stručnou odpovědí. Texty 

samostatně sestavené studenty jsou velmi krátké (30 slov, resp. 6 vět). 

3.3.3.3. Koncepce Fit in Deutsch vs. Start Deutsch 

Jazykové zkoušky Fit in Deutsch 7, 2 a zkoušky Start Deutsch 1, 2 
představují dvě odlišné koncepce jazykových zkoušek pokrývaj ících celou 

znalostní úroveň A. Na vzniku obou systémů se podílel Goethův institut, v případě 

zkoušek Fit in Deutsch kompletně, u zkoušek Start Deutsch ve spolupráci s další 

vzdělávací institucí. Oba systémy zkoušek maj í všeobecný obsah. Liší se v pojetí 

cílové populace. Fit in Deutsch se obrací na mládež (do 15 let), Start Deutsch na 
dospělé a mladistvé starší 16 let. Z tohoto důvodu se odlišují obsahy textů 

v subtestech, protože koncepce Fit in Deutsch usiluje o postižení specifických 

komunikativních potřeb mládeže. 

Oba systémy jazykových zkoušek testují stejné komunikativní 

aktivity, dokonce jsou jednotlivé subtesty i shodně pojmenovány (poslech, čtení, 

psaní, ústní zkouška). Trvání jednotlivých částí i celých zkoušek je velmi 

podobné, pohybuje se v rozmezí 75 až 90 minut, přičemž ústní část trvá u všech 

zkoušek 15 minut. Tato poměrně malá časová náročnost umožňuje konání obou 

částí zkoušky během jednoho dne (podle potřeb pořadatele, počtu kandidátů). 

Zkoušky Fit in Deutsch mají své těžiště v řečových dovednostech poslech 

a mluvený projev, zkoušky Start in Deutsch nemají žádné těžiště. V žádné 

z těchto koncepcí není testována znalost samotné gramatiky. Znalost jazykových 

prostředků není cílem studia, ale nástrojem umožňujícím úspěšnou komunikaci. 

Gramatická správnost je ale samozřejmě jedním z hodnotících kritérií při kontrole 

a opjeavě textů, které produkovali kandidáti v průběhu zkoušky (v písemné i ústní 

části). 

Soulad mezi oběma koncepcemi lze najít i v typech úkolů, které se 

v rámci jednot l ivých zkoušek nejčastěji objevují. Oba systémy využívají 

především úlohy typu Multiple-Choice a položky True - Falše. V menší míře se 

objevují i otevřené položky se stručnou odpovědí, které jsou v obou systémech 

zařazeny až do náročnější zkoušky na úrovni A2. Koncepce Start Deutsch navíc 

zařazuje ve vyšším stupni zkoušky úlohy přiřazovací (Matching Items). 

Absolventi zkoušek obdrží v rámci obou systémů vysvědčení, na 

němž je uvedena referenční úroveň složené zkoušky, celkový počet získaných 
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bodů i bodové hodnocení v jednotlivých subtestech, jejich názvy a možný bodový 

zisk. Na zadní straně vysvědčení jsou základní informace o zkoušce a jejím 

obsahu i charakteristika absolventových kompetencí. Dále je zde znázorněna škála 

celkového hodnocení. Liší se minimální počet bodů nutný pro úspěšné 

absolvování zkoušky. Obě zkoušky Fit in Deutsch mají hranici úspěchu na úrovni 

50 % bodů. Naopak zkoušky Start Deutsch jsou z tohoto hlediska náročnější, 

kandidát musí získat alespoň 60 % všech bodů. 

3.4. Jazykové zkoušky - úroveň B1 

3.4.1. Zertifikat Deutsch (ZD) 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch (Certifikát německého jazyka) 

potvrzuje zvládnutí německého jazyka na úrovni B1 Společného evropského 

referenčního rámce. Jedná se o prestižní celosvětově uznávanou jazykovou 

zkoušku, jejíž podoba je výsledkem spolupráce Goethova institutu, frankfurtské 

společnosti Weiterbildungs-Testsysteme (WBT), Univerzity ve Freiburku a ÖSD 

{Österreichisches Sprachdiplom Deutsch; Rakouský jazykový diplom německého 

jazyka). V rámci spolupráce těchto institucí vznikla také jazyková zkouška pro 

mladistvé Zertifikat Deutsch für Jugendliche (Certifikát německého jazyka pro 

mládež), která se řídí stejnými standardy (pro průběh zkoušky, hodnocení) a liší se 

jen svým tematickým zaměřením přizpůsobeným specifickým zájmům uchazečů 

této věkové kategorie. 

Obsah zkoušky 

Kandidát prokazuje porozumění hlavním bodům promluvy, pokud je 

použit spisovný jazyk a pokud se obsah týká známých témat z práce, školy, 

volného času apod. Ověřuje se dovednost zvládnout většinu situací, s nimiž se lze 

setkat při pobytu a cestování v německé jazykové oblasti. Předpokládá se 

jednoduché souvislé vyjadřování k známým tématům a osobním zájmům 

i schopnost informovat o svých zkušenostech, snech, cílech, plánech či názorech. 

Hodnotí se také míra porozumění rozhovorům z každodenního života a schopnost 
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účastnit se jich, dovednost zprostředkovat ústně i písemně základní informace 

a sestavit jednoduché texty. 

Účastník 

Zkouška Zertifikat Deutsch je určena pro studenty německého jazyka, 

kteří absolvovali jazykovou přípravu v rozsahu přibližně 400 až 600 vyučovacích 

jednotek (po 45 minutách). S výjimkou Goethových institutů ve SRN není 

zkouška podmíněna účastí na přípravném kurzu. 

Platnost zkoušky 

Absolvent jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch je považován za 

mluvčího disponujícího dobrými základními znalostmi německého jazyka, jež mu 

umožňují jazykově zvládnout všechny běžné situace na standardní úrovni. Tento 

certifikát (.Příloha 9, str. 132) slouží jako potvrzení znalosti německého jazyka 

pro zaměstnavatele. Ve Spolkové republice Německo je akceptován také jako 

doklad znalosti jazyka při žádosti o udělení německého státního občanství. 

Struktura zkoušky 

Celá zkouška Zertifikat Deutsch trvá 165 minut a skládá se ze dvou 

hlavních částí - písemné a ústní. Zpravidla probíhá zkouška ve dvou dnech, 

nejdříve písemná a posléze ústní část. Účast na ústní části zkoušky je podmíněna 

úspěšným absolvováním části písemné, tedy dosažením minimálně 60 % bodů. 

I- Písemná zkouška se dále člení na čtyři oddíly (150 min.) 

a) čtení s porozuměním (cca 70 minut) 

Studentovi je předloženo několik textů různé délky a druhu (reportáže, 

zprávy, odborné texty, inzeráty apod.) o celkovém rozsahu kolem 1.000 slov. 

Následují úkoly vztahující se k textům a ověřující míru porozumění. Jedná se 
0 úlohy různého typu - přiřazování vhodného názvu (Matching Items), volba 

platné výpovědi z několika možností (Multiple-Choice), vyhledání inzerátu 

odpovídajícího popsané situaci apod. 

b) test jazykových struktur (cca 20 minut; 90 minut pro 

tento a předcházející oddíl dohromady; kandidát si může čas individuálně 

rozdělit). Na základě dvou textů (dohromady kolem 350 slov) vypracuje uchazeč 
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přiřazovací (Matching Items) a výběrové úkoly (Multiple-Choice). Prokazuje tak 

své znalosti gramatiky a slovní zásoby. Vyskytují se zde i doplňovací položky 

s volbou z nabídky řešení (doplňovány jsou především příslovce a spojky). 

c) poslech s porozuměním (30 minut) 

Postupně je kandidátům přehráno pět krátkých textů (pouze jednou), 

jeden delší rozhovor (dvakrát) a dalších pět krátkých textů (dvakrát). Ke všem 

textům jsou přiřazeny různé výpovědi a úkolem je rozhodnout, zda jsou pravdivé, 

nebo ne (pouze položky True - False). 

d) písemný projev (30 minut) 

Kandidát píše odpověď na osobní nebo částečně formální dopis. 

Struktura jeho textu se řídí několika zadanými body (osnova). Ke každému z nich 

napíše několik vět a seřadí je dle logické posloupnosti. Požaduje se text v rozsahu 

přibližně 150 slov. Tato část zkoušky je hodnocena na základě tří kritérií: 

zohlednění zadaných bodů, jazykové (komunikativní) ztvárnění a formální 

správnost. 

H- Ústní část zkoušky může být koncipována jako individuální nebo párová, 

trvá 15 minut a má tři části. Každá část je hodnocena na základě čtyř kritérií 

(vyjadřovací schopnost, zvládnutí úkolu, formální správnost, výslovnost 

a intonace). Pokud je použita párová varianta zkoušky, mají kandidáti k dispozici 

10 minut na přípravu. 

1) Kandidát krátce (cca 3 minuty) hovoří o sobě, o svém vzdělání, rodině, 

původu atd. Tato část má dialogický charakter, uchazeč hovoří se zkoušejícím. 

2) Zkoušený hovoří na zadané téma, vyjadřuje své postoje a názory. Zkoušející 

Wade doplňující otázky, na něž kandidát reaguje. Tento oddíl zkoušky má 

částečně monologický charakter a trvá přibližně 6 minut. Součástí zadání jsou 

obrázky vztahující se k tématu (inspirace, osnova). 
3 ) Kandidát diskutuje se zkoušejícím na zadané téma. Každý z nich vyjádří svůj 

názor k jednotlivým bodům a společně se snaží nalézt řešení (dialogický 

charakter). Postupují na základě předložené osnovy. Pro tento úkol je 

vyhrazeno 6 minut. 
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Hodnocení 

Celkový počet bodů u jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch je 300. 

Písemná část zkoušky disponuje 225 body, v ústní části lze udělit až 75 bodů. 

V písemné části musí kandidát získat minimálně 60 % bodů (= 135 bodů). Stejná 

podmínka platí i pro ústní část, kde hranici 60 % představuje 45 bodů. Výsledné 

hodnocení zkoušky je určeno na základě celkového součtu bodů z obou částí. 

Kandidátův výkon může být hodnocen jako velmi dobrý (sehr gut), pokud 

dosáhne min. 90 % bodů, jako dobrý (gut) při zisku min. 80 % bodů, dále jako 

uspokojivý (befriedigend), pokud nasbírá alespoň 70 % bodů, a nejhůře jako 

dostatečný (ausreichend), když se přehoupne přes hranici 60 %. 

V písemné části jsou bodově nejvíce dotovány oddíly čtení 

s porozuměním a poslech s porozuměním. V každém z nich lze získat až 75 bodů 

(tedy 1/3 bodů). Písemný projev disponuje 45 a test jazykových struktur 30 body 

(dohromady 1/3 bodů). V ústní části zkoušky je 1. úkol (představení se) hodnocen 

max. 15 body a zbylé dva oddíly rozdělují po 30 bodech. 

Doplňující informace 

Zájemce o složení jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch musí při 

přihlášení ke zkoušce zaplatit poplatek 2.300 Kč. Pokud se jedná o absolventa 

Přípravného kurzu pořádaného Goethovým institutem, zaplatí zvýhodněnou cenu 

2.100 Kč. V případě neúspěchu u zkoušky není počet dalších pokusů omezen. 

3.4.2. Zertifikat Deutsch fur Jugendliche (ZDj) 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch fur Jugendliche (Certifikát 

německého jazyka pro mládež) je koncipována jako zkouška pro mládež, jejiz 

úspěšné absolvování potvrzuje zvládnutí německého jazyka na úrovni B1 

Společného evropského referenčního rámce. Stejně jako její sesterská jazykova 

zkouška Zertifikat Deutsch je výsledkem spolupráce Goethova institutu, 

frankfurtské společnosti Weiterbildungs-Testsysteme (WBT), Univerzity• ve 

Freiburku a ŮSD (Óstrreichisches Sprachdiplom Deutsch). Obě tyto zkoušky se 

řídí stejnými standardy (průběh zkoušky, provedení, hodnocení) a liší se pouze 
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svým tematickým zaměřením přizpůsobeným předpokládané věkové kategorii 

uchazečů. 

Vznik této zkoušky souvisí se stoupající potřebou mnoha mladých 

studentů doložit své jazykové kompetence na úrovni B1 mezinárodně uznávaným 

certifikátem. Donedávna přicházela v úvahu pouze jazyková zkouška Zertifikat 

Deutsch, která je ovšem koncipovaná pro dospělé kandidáty. Mladiství tak byli 

konfrontováni s tématy, situacemi, obsahy či instrukcemi, jež alespoň z části 

nebyly přiměřené jejich zkušenostem a učebnímu kontextu. Zertifikat Deutsch fur 

Jugendliche je plnohodnotnou adaptací jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch pro 

mládež, která se neliší kvalitou ani požadavky a vyplňuje vertikální systémovou 

mezeru v návaznosti jazykových certifikátů na jednotlivých jazykových úrovních 

(AI - Bl). Nižšími jazykovými zkouškami pro děti a mládež, na něž je možno 

navázat absolvováním zkoušky Zertifikat Deutsch fůr Jugendliche jsou certifikáty 

Fit in Deutsch 1 (na úrovni AI) a Fit in Deutsch 2 (na úrovni A2). 

Obsah zkoušky 

Kandidát prokazuje porozumění hlavním bodům promluvy, pokud je 

použit spisovný nebo hovorový jazyk a pokud se obsah týká známých témat 

z oblasti rodiny, školy, volného času apod. Ověřuje se dovednost zvládnout 

většinu situací, s nimiž se lze setkat při pobytu a cestování v německé jazykové 

oblasti. Předpokládá se jednoduché souvislé vyjadřování k známým tématům 

a osobním zájmům i schopnost informovat o svých zkušenostech, snech, cílech, 

plánech či názorech. Hodnotí se také míra porozumění rozhovorům 

z každodenního života a schopnost účastnit se jich, dovednost zprostředkovat 

ústnšr i písemně základní informace a sestavit jednoduché texty. Úspěšní 

absolventi zkoušky dosáhli prvního stupně na úrovni samostatného užívání 

jazyka. Jejich znalosti jim umožňují jazykově zvládnout všechny běžné situace 

všedního dne! 

Všechny texty použité v průběhu zkoušky jsou autentické (nebo jen 

minimálně upravené a namluvené rodilým mluvčím) a jsou vybírány s ohledem na 

specifičnost zájmů mládeže. Jednotlivé texty pocházejí z různých německy 

mluvících zemí a mohou obsahovat i národní specifika patřící do spisovného 

jazyka dané oblasti. Taková slova jsou vysvětlena v poznámce pod čarou (pokud 

jsou důležitá pro porozumění textu a splnění úkolu). 
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Účastník 

Zkouška Zertifikat Deutsch für Jugendliche je určena pro studenty 

německého jazyka ve věku od 12 do 15 let, kteří absolvovali jazykovou přípravu 

v rozsahu přibližně 350 až 600 vyučovacích jednotek (po 45 minutách). Účast na 

zkoušce není podmíněna absolvováním přípravného kurzu nebo používáním 

určitých učebních materiálů. Pro studenty, kteří dosáhli věku 16 let, a pro dospělé 

uchazeče je určena jazyková zkouška Zertifikat Deutsch. 

Platnost zkoušky 

Absolvent jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch für Jugendliche je 

považován za mluvčího disponujícího dobrými základními znalostmi německého 

jazyka, jež mu umožňují jazykově zvládnout všechny běžné situace na standardní 

úrovni. Vysvědčení potvrzující složení této zkoušky je stejné jako u zkoušky 

Zertifikat Deutsch. Slouží jako potvrzení znalosti německého jazyka ve školství 

i v pracovní oblasti. 

Struktura zkoušky 

Zkouška Zertifikat Deutsch für Jugendliche trvá celkem 165 minut 

a skládá se ze dvou hlavních částí - písemné a ústní. Zpravidla probíhá zkouška 

ve dvou dnech, nejdříve písemná a posléze ústní část. Účast na ústní části zkoušky 

je podmíněna úspěšným absolvováním části písemné, tedy dosažením minimálně 

60 % bodů. 

I. Písemná zkouška se dále člení na čtyři oddíly (celkem 150 minut). 

* a) čtení s porozuměním (cca 70 minut) 

Studentovi je předloženo několik textů různé délky a druhu (reportáže, 

zprávy, odborné texty, inzeráty, ale také SMS, MMS, informační materiály, 

Programy, komiksy apod.) o celkovém rozsahu kolem 1.000 slov. Následují úkoly 

vztahující se k textům a ověřující míru porozumění. Jedná se o úlohy různého 

typu - přiřazování vhodného názvu (Matching Items), volba platné výpovědi 

z několika možností (Multiple-Choice), vyhledání informace odpovídající 

Popsané situaci (Matching Items). V jednotlivých částech se ověřuje celkové 

Porozumění textu, detailní porozumění obsahu textu a selektivní porozumění 

textu. 
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b) test jazykových struktur (cca 20 minut; 90 minut pro 

oddíly a) a b) dohromady; kandidát si může čas individuálně rozdělit) 

Na základě dvou textů (dohromady kolem 300 slov) vypracuje 

uchazeč přiřazovací a výběrové úkoly. Prokazuje tak své znalosti gramatiky 

a slovní zásoby. Neprokazuje je však izolovaně, ale na základě úloh zasazených 

do autentických textů. V poměru k celkovému možnému počtu dosažených bodů 

disponuje tato část jen 10 procenty bodů. 

c) poslech s porozuměním (30 minut) 

Postupně je kandidátům přehráno pět krátkých textů (pouze jednou), 

jeden delší rozhovor (dvakrát) a dalších pět krátkých textů (dvakrát). Ke všem 

textům jsou přiřazeny různé výpovědi a úkolem je rozhodnout, zda jsou pravdivé, 

nebo ne (pouze položky True - Falše). Všechny texty mají normální tempo, jsou 

zřetelně artikulovány a představují spisovnou variantu německého jazyka. 

Uchazeč prokazuje na základě různých nahrávek celkové porozumění, detailní 

i selektivní porozumění obsahu textu. Jedná se např. o krátké rozhlasové zprávy, 

reklamy, reportáže, rozhovory, komentáře nebo vzkazy na záznamníku. Za tuto 

část může získat až 25 % z celkového počtu bodů. 
d) písemný projev (30 minut) 

Kandidát píše odpověď na osobní nebo částečně formální dopis. 

Struktura jeho textu se řídí několika zadanými body (osnova). Ke každému z nich 

napíše několik vět a seřadí je dle logické posloupnosti. Požaduje se text v rozsahu 

přibližně 150 slov. Tato část zkoušky je hodnocena na základě tří kritérií: 

zohlednění zadaných bodů, jazykové (komunikativní) ztvárnění a formální 

správnost. Předpokládá se schopnost dodržet základní pravidla zadaného 

funl^ního stylu textu i dostatečná slovní zásoba a znalost gramatických struktur 

umožňující přesně vyjádřit zamýšlený obsah. 

H- Ústní část zkoušky může být koncipována jako individuální nebo párová, 

trvá 15 minut a má tři části. Každá část je bodově ohodnocena na základě čtyř 

kritérií (vyjadřovací schopnost, formální správnost, výslovnost a intonace, 

zvládnutí úkolu - podíl na rozhovoru, používání strategií a plynulost projevu). 

Pokud je použita párová varianta zkoušky, mají kandidáti k dispozici 10 minut na 

Přípravu. Pokud se jedná o individuální variantu zkoušky, přebírá jeden ze 

zkoušejících roli partnera v rozhovoru. 
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1) Kandidát krátce (cca 3 minuty) pohovoří o sobě, o svém vzdělání, rodině, 

původu atd. Tato část má dialogický charakter, uchazeč hovoří se zkoušejícím 

nebo s dalším studentem. 

2) Zkoušený hovoří na zadané téma (doplněné obrázky), vyjadřuje své postoje 

a informuje o nich svého kolegu. Během rozhovoru si vyměňují názory, mluví 

o svých plánech atd. 

3) Kandidát diskutuje se zkoušejícím nebo dalším uchazečem na zadané téma. 

Každý z nich vyjádří svůj názor k jednotlivým bodům a společně se snaží 

nalézt řešení (dialogický charakter). Postupují na základě předložené osnovy. 

Pro tento úkol je vyhrazeno 6 minut. 

Hodnocení 

Celkový počet bodů u jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch für 

Jugendliche je 300. Písemná část zkoušky disponuje 225 body, v ústní části lze 

udělit až 75 bodů. V písemné části musí kandidát získat minimálně 60 % bodů 

(= 135 bodů). Stejná podmínka platí i pro ústní část, kde hranici 60 % představuje 

45 bodů. Výsledné hodnocení zkoušky je určeno na základě celkového součtu 

bodů z obou částí. Kandidátův výkon může být hodnocen jako velmi dobrý (sehr 

gut), pokud dosáhne min. 90 % bodů, jako dobrý (gut) při zisku min. 80 % bodů, 

dále jako uspokojivý (befriedigend), pokud nasbírá alespoň 70 % bodů, a nejhůře 

jako dostatečný (ausreichend), když se přehoupne přes hranici 60 %. 

V rámci písemné části jsou bodově nejvíce dotovány oddíly čtení 

s porozuměním a poslech s porozuměním. V každém z nich lze získat až 75 bodů 

(tedy 1/3 bodů písemné části zkoušky). Písemný projev disponuje 45 a test 

jazykových struktur 30 body (dohromady zbylá 1/3 bodů). V ústní části zkoušky 

je 1. úkol (představení se) hodnocen max. 15 body a zbylé dva oddíly rozdělují po 

30 bodech. 

Doplňující informace 

Zájemce o složení jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch für 

Jugendliche musí při přihlášení ke zkoušce zaplatit poplatek 1.650 Kč. Pokud se 

jedná o absolventa přípravného kurzu pořádaného Goethovým institutem, zaplatí 

zvýhodněnou cenu 1.500 Kč. V případě neúspěchu u zkoušky není počet dalších 

Pokusů omezen. 
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3.5. Jazykové zkoušky - ú roveň B2 

3.5.1. Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) 

Základní charakteristika zkoušky 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (Certifikát německého jazyka pro 

povolání) je v současné době jedinou jazykovou zkouškou Goethova institutu 

zařazenou na úroveň B2. Na jejím vzniku se vedle Goethova institutu podílela 

i společnost Weiterbildungs-Testsysteme (WBT). 

Obsah zkoušky 

Zkouška ověřuje dovednost porozumění komplexním textům na 

konkrétní i abstraktní téma. Uchazeč by měl rozumět i odborným diskusím 

týkajícím se jeho oboru. Dále je ověřována dovednost spontánní a plynulé 

promluvy umožňující běžný rozhovor s rodilým mluvčím, připravenost vyslovit se 

k širokému tematickému spektru či zaujmout postoj k aktuální otázce. Vzhledem 

ke svému zaměření na využití německého jazyka v pracovním styku jsou texty 

jednotlivých částí zkoušky tematicky spjaty s touto oblastí. Specifickou částí 

zkoušky je oddíl korespondence (písemná zkouška), který přímo testuje dovednost 

sestavit běžné formální obchodní texty obsahující všechny náležité údaje. 

Účastník 

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch für den Beruf je určena pro 

dospělé studenty němčiny jako cizího jazyka. Předpokladem úspěšného složení 

zkoušky jsou jazykové znalosti a kompetence na úrovni zkoušky Zertifikat 

Deutsch doplněné přibližně 100 až 120 vyučovacími hodinami zaměřenými na 

pracovní (profesní) němčinu. 

Platnost zkoušky 

Osvědčení o absolvování jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch für den 

Beruf potvrzuje absolventovu dovednost domluvit se německy (ústně i písemně) 

v běžných profesních situacích (.Příloha 10, str. 133). Pro své zaměření na 

Pracovní jazyk získává tato zkouška stále větší uznání v oblasti obchodu a 

průmyslu. 
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Struktura zkoušky 

Jazyková zkouška Zertifikat Deutschfíir den Beruf jc tvořena dvěma 
z á k l a d n í m i č á s t m i — p í s e m n o u a ú s t n í ( v t o m t o p o ř a d í ) . C e l k e m t r v á c p a 1 HO 

minut. Zpravidla se její jednotlivé části nekonají během jednoho dne. 

I . P í s e m n á č á s t z k o u š k y m á č t y ř i p o d č á s t i ( t r v á 1 6 0 m i n . ) 

a) gramatické struktury a slovní zásoba (30 minut) 

1) Do věcného textu (v rozsahu cca 200 slov) s 15 mezerami doplňuje uchazeč 

vhodná slova (Multiple-Choice). Ověřuje se znalost slovní zásoby. 
2) Na základě dalšího věcného textu (v rozsahu cca 200 slov) jsou testovány 

gramatické znalosti kandidátů. Text obsahuje 15 mezer, do nichž je nutno 

doplnit správný lexém. Jedná se o nejrůznější gramatické jevy. Opět jde 

o volbu ze tří nabízených variant (Multiple-Choice). 

3) Četba formálního dopisu (v rozsahu cca 100 slov), jenž obsahuje gramatické 

a pravopisné chyby. Student tyto chyby v textu vyhledává a opravuje. 
Tentokrát nemá k dispozici nápovědu ve ťonnč možných řešení. Eventuální 

chyby musí identifikovat sám (korektura). 

b) čtení s porozuměním (40 minut) 

1) Porozumění hlavním informacím textu. Četba novinového článku (délka cca 

400 slov), na jehož základě je hodnocena výpovědní hodnota následujících 

tvrzení (položky True - False). 
2) Test porozumění detailním (i dílčím) informacím v textu. Na základě obsahu 

novinového článku (cca 200 slov) doplňuje kandidát poznámky k několika 

neúplným informacím z textu (otevřené položky se stručnou odpovědí). 

3) Uchazeč prokazuje porozumění hlavním i vedlejším informacím textu 

(obchodní dopis, firemní materiály apod., cca 300 slov). Na základě obsahu 

textu zodpovídá následující otázky. Jde o volbu ze tří možných variant 

(Multiple-Choice). 

c) poslech s porozuměním (30 minut) 

1) Porozumění hlavním informacím obsaženým v mluveném projevu. 

Kandidátům jsou postupně přehrány dva krátké texty (zpráva na telefonním 

záznamníku, telefonní rozhovor apod.) Úkolem je na základě obsahu textů 
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vyplnit základní informace do předtištěného formuláře (otevřené položky se 

stručnou odpovědí). Každý z textů je přehrán dvakrát. 

2) Porozumění hlavním i vedlejším informacím obsaženým ve slyšeném 

rozhovoru. Nejdříve je text přehrán celý, pak po kratších úsecích. Úkolem je 

zodpovědět otázky k textu volbou správného tvrzení ze tří nabízených 
(Multiple-Choice). 

3) Porozumění hlavním informacím v rozhlasovém vysílání (rozhovor, komentář, 

zpráva se týká problematiky hospodářství apod.). Nejdříve je text přehrán 

celý, pak po kratších úsecích. Na základě obsahu vyslechnutého textu hodnotí 

kandidáti platnost předtištěných tvrzení (položky True - False), 

d) korespondence (60 minut) 

Kandidát prokazuje v obou úkolech této části zkoušky, že je schopen 

sestavit běžné pracovní či administrativní texty v německém jazyce. 

1) Sestavení odpovědi na obchodní dopis s využitím předtištěných poznámek 

(osnova odpovědi) a stavebních kamenů textu (ustálené formulace - nutno 

seřadit a doplnit). Výsledek je hodnocen na základě svého obsahu, výstavby 

a jazykové přiměřenosti (gramatické a výrazové). Pokud kandidát za výstavbu 

textu nedostane žádný z možných 5 bodů, je tento úkol hodnocen jako 

nesplněný (0 bodů). 

2) Sestavení obchodního dopisu v rozsahu 100 až 120 slov vycházejícího z 

popsané situace a základních hesel, kterých se má pisatel držet. Všechny 

zadané informace musí být v textu zmíněny. Dopis musí být napsán v celých 

větách (ne heslovitě) a obsahovat všechny náležitosti daného textového druhu. 

Hodnotícími kritérii jsou obsahová a komunikativní přiměřenost, jazyková 

správnost a výrazová dovednost. Pokud obsah dopisu neodpovídá zadání, je 

celý dopis hodnocen 0 body. 

II. Ústní část zkoušky má tři oddíly, je individuální a je jí věnováno cca 20 

minut. Kandidáti mají k dispozici 15 minut na přípravu, k 2. a 3. úkolu si mohou 

připravit poznámky. Cílem zkoušky je ověřit uchazečovu dovednost vhodně se 

vyjadřovat v běžných situacích pracovního dne. Jeden ze zkoušejících vždy 

představuje uchazečova partnera pro diskusi či rozhovor, druhý zkoušející vede 

protokol zkoušky. Zkoušející se ve svém hodnocení řídí dvěma základními 
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kritérii. Jde o obsahovou a jazykovou přiměřenost (gramatika, výslovnost 

a intonace, plynulost, interaktivita). 

1) Představení se komisi na základě zadaných záchytných bodů (hesel) jako 

dosažené vzdělání, povolání, pozice v zaměstnání atd. V této části musí 

kandidát hovořit spatra. 

2) Student detailně komentuje údaje předložené tabulky nebo grafu a postupně 

zodpovídá otázky, které se vztahují k prezentovaným informacím. V této části 

ústní zkoušky prokazuje také schopnost hovořit na různá témata a vyjádřit 

(i obhájit) svůj názor. 

3) Kandidát vede se zkoušejícím rozhovor, v němž hraje přiřazenou roli. Obsah 

rozhovoru vychází ze zadané situace a navržených argumentů, které je během 

rozhovoru možno použít jako osnovu. Tematicky jde o problematiku spjatou 

s pracovním životem (nespokojenost v práci, zavedení nového počítačového 

systému, špatné pracovní klima apod.). 

Hodnocení 

V průběhu celé zkoušky je možno získat až 200 bodů (150 v písemné 

a 50 v ústní části zkoušky). Zkouška byla úspěšně složena, pokud student v každé 

ze základních částí zkoušky získal minimálně 60 % bodů. Konečný počet bodů je 

vydělen dvěma a maximálním počtem je 100 bodů. 

V rámci jednotlivých oddílů písemné části zkoušky nejsou body 

rozděleny symetricky. Z celkových 150 bodů disponuje nejméně body (20) oddíl 

testující znalost gramatických struktur a slovní zásoby. Přitom v této části 

kandidát vyplňuje a zodpovídá nejvíce položek (40). Možný bodový zisk je 

v pomě/ú k počtu položek i k celkovému počtu bodů písemné části velmi nízký 

(odpovídá pouhým 13 % bodů). Naopak nejvíce bodů se rozděluje v oddílu 

poslech. Přestože tato část zkoušky trvá stejně jako test gramatických struktur 

a slovní zásoby, kandidát v ní může získat více než dvojnásobek bodů (50), tedy 

celou třetinu z celkového počtu bodů písemné části. Další oddíly zkoušky (čtení 

s porozumění a korespondence) jsou hodnoceny až 40 body (každá), což 

představuje přibližně 26 % bodů. 
Ústní Část j a z y k o v é z k o u š k y Zertijlkat Deutsch fUr den Beruf 

představuje možný 50bodový zisk (25 % z celkového počtu bodů), má tedy 
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(vzhledem k nejmenší časové dotaci - 20 minut) velkou váhu v celkovém 

hodnocení. 

Celá polovina bodů je přiřazena ke kompetencím, které jsou 

bezpodmínečně nutné pro úspěšnou realizaci ústní komunikace (poslech 

s porozuměním a mluvený projev). To neznamená, že by ostatní řečové 

dovednosti nebyly pro komunikaci důležité. Všichni studenti jistě usilují také 

o bezchybný projev po gramatické a lexikální stránce, ale klíčové jsou 

kompetence umožňující elementární komunikaci a výměnu informací. 

Doplňující informace 

Zájemci o složení jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch fur den Beruf 

zaplatí za svou účast 2.700 Kč. Pokud absolvovali přípravný kurz Goeíhova 

institutu, mají výhodu zlevněného poplatku (2.500 Kč). 

Tato zkouška jako jediná mezi jazykovými zkouškami Goethova 

institutu nabízí možnost opakovaného složení pouze té části zkoušky (písemné 

nebo ústní), v níž kandidát neuspěl, bez povinnosti opakovat zkoušku jako celek. 

Platí to i pro část zkoušky, kterou vůbec neabsolvoval (např. z pracovních 

důvodů). U ostatních zkoušek podobný postup zpravidla není možný nebo si 

kandidát musí vyjednat individuální výjimku. 

Jak bylo výše zmíněno, je tato zkouška jedinou zkouškou Goethova 

institutu na úrovni B2. Donedávna byla na tuto úroveň řazena i jazyková zkouška 

Zentrale Mittelstufenprufung (Centrální zkouška středního stupně), která je 

v současnosti představitelkou úrovně Cl. To ovšem znamená, že v systému 

jazykových zkoušek Goethova institutu vznikla na úrovni B2 mezera. Zkouška 

Zertifikat Deutsch fur den Beruf není všeobecnou zkouškou vhodnou pro každého 

kandidáta, ale zkouškou specializovanou, profesní. Mnichovská centrála 

Goethova institutu zabývající se tvorbou jazykových zkoušek již pracuje na 

koncepci nové všeobecné jazykové zkoušky na úrovni B2, která by měla být 

zařazena do systému v polovině roku 2007. Pracovní název této jazykové zkoušky 

je Zertifikat B2. 
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3.5.2. Zkoušky na úrovni B - hodnocení a srovnání 

Zertifikat Deutsch vs. Zertifíkat Deutsch fíir Jugendliche 

Obě tyto zkoušky patří do skupiny moderních jazykových zkoušek 

zaměřených na komunikaci. To znamená, že jejich cílem je ověřovat dovednost 

komunikativního jednání a použití jazyka v autentických situacích, ne zkoušet 

izolované elementy jazyka jako výslovnost, slovní zásobu nebo gramatiku. 

Kandidáti jsou konfrontováni s tzv. situovanými úkoly, jež jsou (nebo mohou být) 

pro ně relevantní, a očekává se od nich, že dokážou v takových situacích úspěšně 

komunikativně jednat. Výslovnost, slovní zásoba a gramatika jsou vnímány jako 

prostředek porozumění, promluvy a psaného projevu, ne jako cíl (samoúčel). 

Tvůrci těchto zkoušek koncipují jednotlivé části tak, aby se co nejvíce přiblížily 

reálnému jazykovému jednání. Nejzřetelnější je tato snaha v oddílu písemný 

projev a v ústní části zkoušek. Účastníci jsou vtaženi do reálných komunikačních 

aktů, v jejichž rámci jsou pozorovatelné i sociolingvistické kompetence 

a komunikační strategie kandidáta. 

ZD a ZDj jsou výkonnostní zkoušky zaměřené na všeobecné učební 

cíle přesahující různost kurzů a učebních materiálů. Hodnocení individuálního 

výkonu u zkoušek není orientováno na normu, ale na model jazykových 

kompetencí seřazených a popsaných ve SERR. Uchazeč je tedy hodnocen na 

základě stanovených kritérií (kriteriální hodnocení), a ne vzhledem k nějaké 

normě či průměrným výsledkům skupiny (normové hodnocení). Z maximálního 

možného počtu bodů musí kandidát získat alespoň 60 %, jinak u zkoušky neuspěl. 

Stejný procentuální limit platí také pro postup.k ústní části zkoušky. 

V rámci obou zkoušek jsou testovány následující komunikativní 

aktivity: čtení s porozuměním, jazykové struktury, poslech s porozuměním, 

písemný a ústní projev. Těžištěm zkoušek jsou subtesty čtení s porozuměním 

a poslech s porozuměním rozdělující 2/3 bodů. Nej menší váhu má naopak test 

jazykových struktur (pouhá 1/10 bodů), přestože obsahuje nejvíce položek (úloh). 

V případě těchto zkoušek je ověřována i míra znalosti formální stránky jazyka, ale 

celý tento oddíl má v kontextu celé zkoušky jen velmi malou váhu a navíc jsou 

zařazovány typy úloh zvyšující pravděpodobnost kandidátova úspěchu (Multiple-

Choice, Matching Items). Znalosti jazyka neprokazuje na izolovaných větách, ale 

na základě úloh zasazených do autentických textů. Kandidáti se setkávají s texty 
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v souhrnném rozsahu cca 1400 - 1500 slov a sami produkují text v rozsahu 150 

slov. 

Obě zkoušky se shodují i v typologii úloh. Nejčastěji se v nich 

vyskytují klasické uzavřené položky s nabízenou odpovědí (Multiple-Choice), 

úlohy přiřazovací (Matching Items) a položky True - Falše. 

Obsah zkoušek se neshoduje pouze z hlediska testovaných 

kompetencí, ale také v aplikaci totožných zkušebních postupů a identického 

hodnocení (včetně bodového a procentuálního poměru jednotlivých částí 

zkoušek). Komunikativní aktivity se v zásadě vztahují na stejné druhy textů 

(shoduje se i rozsah). Shodná je také jazyková úroveň obou zkoušek dle SERR -

Bl. Úspěšným absolventům zkoušky ZDj je udělen stejný certifikát jako 

absolventům zkoušky ZD, na němž je vyznačena úroveň zkoušky dle SERR 

i s výsledky jednotlivých částí zkoušky (profil kompetencí) a hodnotící škálou. 

Certifikát prokazující složení zkoušek je ve SRN uznáván jako doklad znalosti 

německého jazyka při žádosti o udělení německého státního občanství. 

Jak již bylo řečeno, největším rozdílem mezi jazykovými zkouškami 

ZD a ZDj je jejich zacílenost na rozdílné věkové skupiny kandidátů, což se odráží 

i v jejich obsahu. Diference jsou nejmarkantnější v tematickém zaměření, kde jsou 

zohledněna specifika mládeže. Na prvních místech mezi tématy stojí volný čas 

a zábava, média, prázdniny a cestování, dále témata z osobní oblasti, ze školství 

a částečně z veřejné oblasti, v nichž musí uchazeči komunikovat nejčastěji. 

Zertifikat Deutsch für Jugendliche se orientuje především na jazykové vzorce 

jednání („scénáře"), které se týkají promluv ovlivňujících jednání jiných lidí 

(žádost o laskavost, stížnost, pozvání...), sociálních kontaktů (běžné rozhovory), 

výměny informací či názorů (diskuse). Studenti by měli být schopni jazykově 

realizovat všechny typy těchto scénářů, ale zkoušející musí být připraveni, že se 

bude vyskytovat mnoho variant realizace jejich úmyslů a použité slovní zásoby. 

Koncepce těchto zkoušek vznikla v rámci mezinárodní spolupráce 

Goethova institutu, společnosti Weiterbildungs-Testsysteme, Univerzity ve 

Freiburku a institutu Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Všechny 

tyto organizace nabízejí možnost složení jazykových zkoušek Zertifikat Deutsch. 

Znění testů je připravováno centrálně, ale vyplněné materiály jsou opravovány 

a hodnoceny v jednotlivých zkušebních centrech. Zájemci o složení zkoušky jsou 
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informováni o částech zkoušky (subtestech), jejich požadavcích, mohou získat 

i vzorové testy s klíčem, hodnotícími kritérii a škálou. 

Zkoušky Zertifíkat Deutsch (Bl ) a Zertifikat Deutsch fůr 

Jugendliche (B l ) vs. Zertifikat Deutsch fůr den Beruf (B2) 

I přes podobnost názvu netvoří jazyková zkouška Zertifikat Deutsch 

fur den Beruf celek s výše pojednanými jazykovými zkouškami. Koncepci této 

zkoušky vytvořil Goethův institut a společnost Weiterbildungs-Testsysteme 

(WBT). Jedná se o specializovanou zkoušku zaměřenou na použití německého 

jazyka v pracovním kontextu na úrovni B2. 

Zkouška Zertifikat Deutsch fur den Beruf se odlišuje testovanými 

komunikativními aktivitami. Vedle testu gramatických struktur a slovní zásoby, 

čtení s porozuměním a poslechu s porozuměním je součástí písemné části zkoušky 

také oddíl korespondence. Specifikem této zkoušky je i možnost opakovat jen tu 

část zkoušky (písemnou nebo ústní), která nebyla úspěšně složena nebo které se 

kandidát nezúčastnil. Celkový rozsah textů, s nimiž kandidát pracuje, je obdobný 

jako u zkoušek na úrovni Bl. Z hlediska typologie úloh je tato zkouška 

vyváženější než zkoušky předchozí. Vedle běžných výběrových úloh (Multiple-

Choice), přiřazovacích úloh (Matching Items) a položek True - False, dostávají 

větší prostor otevřené položky se stručnou odpovědí. 

Spojitost se zkouškami na úrovni Bl je možno spatřovat v hranici 

počtu bodů nutných pro postup k ústní části zkoušky i k celkovému úspěšnému 

absolvování zkoušky, která je na úrovni 60 % bodů. Na základě bodové dotace je 

možno konstatovat, že důraz je kladen především na poslech s porozuměním 

a ústní'projev kandidáta (po 25 % bodů). Nesmíme opomenout ani čtení 

s porozuměním a oddíl korespondence (po 20 % bodů). Určit jednoznačné těžiště 

zkoušky však není možné. Naopak velmi malou váhu v kontextu celé zkoušky má 

bodové hodnocení oddílu gramatické struktury a slovní zásoba, které představuje 

pouhých 10 % všech bodů. Přitom právě v této části písemné zkoušky kandidát 

vyplňuje nejvíce položek (40). 

Zkoušky na úrovni B vs. zkoušky na úrovni A 

Hlavní rozdíl (samozřejmě vedle dosažené úrovně jednotlivých 

kompetencí) spočívá v rozsahu jednotlivých zkoušek - časovém i obsahovém. 
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Zkoušky na úrovni B obsahují více subtestů a testují i znalost gramatických 

struktur. Ústní části zkoušky (pokud není individuální) se účastní najednou 

maximálně dva kandidáti. Na této úrovni se již objevují i specializované zkoušky 

zaměřené na úzkou skupinu uchazečů. Rozmanitější je také typologie úloh 

obsažených v jednotlivých subtestech. Více prostoru je věnováno především 

úlohám, v nichž kandidát musí odpověď sestavit sám, zvyšuje se tedy míra jeho 

samostatnosti. Certifikáty potvrzující ovládnutí německého jazyka na úrovni B1 

a B2 již mohou být využity i jako kvalifikační doklad v zaměstnání či při studiu 

a zajišťují svému majiteli některé pevně stanovené výhody. 

U zkoušek na střední úrovni B došlo také k posunu těžiště ve srovnání 

se zkouškami na základní úrovni A. Zatímco zkoušky koncepce Start Deutsch 

nemají žádné těžiště a zkoušky Fit in Deutsch jsou v jeho označení velmi 

nesmělé, je u zkoušek úrovně B těžiště již jasně rozpoznatelné. Stejně tak se na 

této úrovni poprvé objevují subtesty, jejichž bodová dotace je v rámci celé 

zkoušky zanedbatelná. 

3.6. Jazykové zkoušky - úroveň C1 

3.6.1. Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) 

Základní charakteristika zkoušky 

Zentrale Mittelstufenprüfung (Centrální zkouška středního stupně) je 

jazyková zkouška na úrovni Cl SERR. Přiřazení této zkoušky do patřičné úrovně 

je komplikované. Původně byla tato zkouška společně s jazykovou zkouškou 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDß) na úrovni B2. Na úrovni Cl byla 

v systému jazykových zkoušek Goethova institutu mezera a další stupeň tvořily až 

zkoušky na úrovni C2 {Zentrale Oberstufenprüfung a Kleines Deutsches 

Sprachdiplom) a Großes Deutsches Sprachdiplom (nejvyšší zkouška Goethova 

institutu, kterou řadí nad úroveň C2). Tuto systémovou mezeru bylo potřeba 

zaplnit, aby každá úroveň Společného evropského referenčního rámce byla 

reprezentovaná alespoň jednou jazykovou zkouškou. Situace byla vyřešena 

změnou obsahu ZMP, který byl přizpůsoben požadavkům znalostní úrovně Cl. 

Zvýšila se tak náročnost této zkoušky. 
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Obsah zkoušky 

Obsahová úroveň zkušebních témat se orientuje na znalosti všeobecně 

vzdělaného čtenáře tisku. Předpokladem porozumění zkušebním textům nejsou 

odborné nebo historické vědomosti, očekává se však obeznámenost s evropským 

prostředím. Kandidát prokazuje znalost německého spisovného jazyka 

a schopnost jej samostatně používat. V písemném projevu jde o schopnost 

porozumění či písemného zpracování většího množství jazykově komplexních 

a tematicky náročných autentických textů. V konverzaci prokazuje schopnost 

vyjadřovat se jazykově správně, diferencovaně a adekvátně situaci. 

Účastník 

Zkouška ZMP je určena pro dospělé studenty němčiny coby cizího 

jazyka na pokročilé jazykové úrovni. Podmínkou účasti je dosažení věku 16 let. 

Zkoušky se nesmí účastnit rodilí mluvčí. 

U uchazeče se předpokládají jazykové znalosti a řečové dovednosti na 

úrovni absolvování přibližně 800 až 1000 vyučovacích jednotek (po 45 minutách) 

v rámci intenzivních kurzů konaných Goethovým institutem. Účast na zkoušce 

však není podmíněna absolvováním kurzů Goethova institutu. 

Student má být schopen vyjádřit se správně a vhodně ústně i písemně 

k mnoha tématům a rozumět i obtížnějším autentickým textům. 

Platnost zkoušky 

Jazyková zkouška ZMP je celosvětově uznávaná a doklad o jejím 

složení (.Příloha 11, str. 134) prokazuje absolventovy znalosti německého 

spisovného jazyka na vysoké úrovni, schopnost adekvátně vyjádřit své osobní, 

oficiální či pracovní zájmy. Úspěšné složení této zkoušky osvobozuje studenty od 

jazykových přijímacích zkoušek na některých německých vysokých odborných 

školách a univerzitách. 

Struktura zkoušky 

Zkouška ZMP se skládá ze dvou částí: skupinové písemné zkoušky 

a individuální ústní zkoušky. Z organizačních důvodů může být změněno pořadí 

jednotlivých částí. Celá zkouška trvá přibližně 3 hodiny 45 minut. 
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I. Písemná zkouška trvá celkem 210 minut a člení se do tří celků: 

a) čtení s porozuměním (90 minut) 

Kandidát má prokázat porozumění textům různého druhu (inzerát, 

komentář, recenze, zpráva apod.). Tato část zkoušky se dělí do čtyř oddílů (časové 

členění se liší podle náročnosti úkolů). 

1) Uchazeč má přiřadit pět krátkých obsahově souvisejících textů (každý text 

obsahuje přibližně 50 slov); tématem úkolu může být např. přiřazení vhodné 

knihy pěti osobám dle jejich stručné charakteristiky (Matching Items). 

2) Četba věcného nebo odborného textu (zpravidla novinový text) v rozsahu 

přibližně 700 slov, k němuž se vztahuje 10 úloh dvojího typu. Buď jsou 

vyplňovány mezery v textu shrnujícím obsah výchozího článku (doplňovací 

položky), nebo mají být doplňovány poznámky k předtištěným heslům. 

3) Četba novinového textu rozsahu přibližně 600 slov reprodukujícího názory či 

stanoviska ( j a k o komentáře, kritiky). Účastník zkoušky na základě textu 

rozhoduje, zda výpovědi pěti následujících tvrzení odpovídají textu (položky 

True - False). 

4) Četba novinového článku rozsahu cca 250 slov s 10 mezerami (Lůckentext). 

Student volí nejvhodnější ze čtyř nabízených možností (Multiple-Choice). 

b) poslech s porozuměním (30 minut) 

Účastník zkoušky dokazuje schopnost rozumět důležitým informacím 

dvou různých textů v celkovém rozsahu přibližně 12 minut.. / 

1) Poslech dvouminutového rozhovoru na téma všedního dne. Uchazeč si 

zapisuje poznámky k deseti zadaným heslům obsaženým v textu, který slyší 

jen jednou (otevřené položky se stručnou odpovědí). 

2) Poslech přibližně desetiminutového rozhlasového pořadu, příspěvku apod. 

(nejdříve celého, poté rozděleného do tří úseků). Kandidát řeší deset úloh. 

Buď se jedná o volbu správné odpovědi z několika nabízených (Multiple-

Choice), nebo o určení mluvčího daných výpovědí. 

c) písemný projev (90 minut) 

Kandidát má prokázat schopnost napsat dva texty různého funkčního stylu. 

1) Volný písemný projev ve formě dopisu nebo referátu obsahující přibližně 200 

slov. Uchazeč si volí jedno ze tří zadání. Téma projevu a osnova obsahu jsou 

zadány. 
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2) Přeformulování obsahu osobního dopisu na formální vyplněním deseti mezer 

(Ltickentext). Uchazeč doplňuje do každé mezery 1 až 2 slova (otevřené 

položky se stručnou odpovědí). Tato úloha prověřuje znalost jazykových 

struktur i slovní zásoby. 

II. Ústní zkouška trvá celkem 15 minut a tvoří ji dvě části. Uchazeč má 

dokázat schopnost souvislého a přesného vyjadřování i přiměřeného podílu na 

rozhovoru. K dispozici je čas na přípravu, kandidát si může napsat poznámky, ale 

zkouška má probíhat jako rozhovor (kandidát musí mluvit spatra). Ústní zkouška 

začíná krátkým úvodním rozhovorem. 

1) Popis předloženého obrázku (fotografie) a vyjádření názoru k prezentované 

nebo související situaci. Následuje krátký rozhovor se zkoušejícím (kandidát 

si vybere jeden ze tří předložených pracovních listů vždy se dvěma 

fotografiemi). 

2) Diskuse se zkoušejícím nad zadanou situací (opět volba ze tří možných 

pracovních listů), promýšlení různých řešení a návrhů. Kandidát má být 

schopen reagovat na vyjádření partnera v rozhovoru a na konci se sním 

shodnout (dohodnout) na jednom návrhu řešení. 

Hodnocení 

Maximální možný počet bodů dosažený u ZMP je 120, každá část 

zkoušky může být ohodnocena maximálně 30 body (25 %), rozložení bodů je tedy 

symetrické. Při hodnocení písemné části je počet dosažených bodů určen počtem 

správných odpovědí, písemný projev je hodnocen dle stanovených kritérií. 

V rámcípísemné zkoušky je možno získat celkem 90 bodů (75 % všech bodů). 

V ústní části zkoušky lze získat 30 bodů (25 % celkového počtu bodů). Hodnocení 

ústního projevu se skládá z pěti složek (splnění zadání, koherence a plynulost, 

projev, morfologická a syntaktická správnost, výslovnost a intonace), z nichž 

každá je dotována maximálně 6 body. Zkoušející při hodnocení vycházejí ze 

stanovených kritérií. Všechny materiály vyplněné či vypracované při zkoušce 

kontrolují a hodnotí nezávisle na sobě dva zkoušející. 

Dosažené bodové ohodnocení se v jednotlivých oddílech zkoušky dělí 

do šesti pásem, která charakterizují výkon kandidáta. Nejlepší výkon je hodnocen 

slovy velmi dobře (sehr gut; podle oddílu 90 - 93 % a více), následuje úroveň 
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dobře {gut; podle oddílu 76 - 83 % a více) a výkon uspokojivě (befriedigend; dle 

oddílu 63 - 73 % a více). Dalším stupněm hodnocení je stupeň dostatečně 

(<ausreichend; dle oddílu 50 - 60 % a více). V bodové škále jednotlivých částí 

zkoušky (s výjimkou ústní části zkoušky) existuje záchranné pásmo, v němž je 

možná kompenzace nedostatečného počtu bodů v jednom z oddílů. Mezi 

hodnocením dostatečně a neobstál/a (nicht bestanden) je ještě vklíněno 

několikabodové pole charakterizující sice kandidátův výkon v této části zkoušky 

jako nedostatečný (nicht bestanden), ale umožňující kompenzaci tohoto výkonu, 

pokud alespoň v jedné z ostatních dvou částí písemné zkoušky byl jeho výkon 

hodnocen jako uspokojivý (nebo lépe). Jestliže tuto podmínku splní, je jeho 

nedostatečný výkon převeden na stupeň dostatečný a kandidát může postoupit 

k ústní části zkoušky. Hranice, kdy je výkon hodnocen jako nedostatečný 

s možností kompenzace, se pohybuje v úzkém bodovém pásmu. 

Bodové hodnocení jednotlivých částí je nakonec sečteno dohromady a 

dle škály je určeno celkové hodnocení výsledku zkoušky. Zkouška je úspěšně 

složena pouze tehdy, pokud kandidát obstál ve všech jejích částech, to znamená, 

že byl vždy hodnocen nejhůře dostatečně (ausreichend). Tento stupeň většinou 

odpovídá zisku minimálně poloviny možných bodů (ne méně). Pokud kandidát 

v některé části zkoušky neobstál, je celá zkouška považována za neúspěšnou. 

Doplňující informace 

Zkušební úlohy jsou vytvořeny centrálně a na všech zkušebních 

místech hodnoceny podle stejných kritérií. Uchazeč pracuje během zkoušky 

s předtištěnými materiály - pracovní listy, do nichž doplňuje odpovědi, texty, 

zadání úlcolů, orazítkovaný papír pro zapsání konceptu apod. 

Tato zkouška se koná alespoň jedenkrát do roka, četnost termínů si 

určuje každé zkušební centrum samostatně (podle poptávky). Počet opakování 

ZMP v případě neúspěchu není omezen. Většinou se opakuje jako celek. 

Poplatek za absolvování ZMP se může lišit podle místa konání 

zkoušky. Pro absolventy kurzů je poplatek za složení zkoušky zvýhodněn na 

3.000 Kč. Ostatní uchazeči zaplatí 3.300 Kč. 
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3.6.2. Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (Zkouška 

hospodářské němčiny) stojí v systému jazykových zkoušek Goethova institutu na 

úrovni Cl (spolu s Centrální zkouškou střední úrovně, ZMP). Jde 

o specializovanou zkoušku zaměřenou na profesní němčinu (použití jazyka 

v hospodářství). Na vývoji této zkoušky spolupracovaly tři instituce - Goethův 

institut, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK; Německá obchodní 

a průmyslová komora) a Carl Dulsberg Centren (CDC). 

Obsah zkoušky 

Jazyková zkouška Prüfung Wirtschaftsdeutsch International ověřuje 

úroveň řečových dovedností odpovídající požadavkům zkoušky Zentrale 

Mittelstufenprüfung. Všechny oddíly zkoušky jsou ale orientovány na německý 

jazyk coby jazyk obchodní a profesní. Tomuto zaměření zkoušky jsou 

přizpůsobeny obsahy všech textů i forma úkolů. Kandidát prokazuje schopnost 

komunikovat písemně i ústně o profesních a hospodářských problémech na 

vysoké jazykové úrovni. Požaduje se především dovednost pracovat s náročnými 

autentickými texty (psanými i mluvenými), které se týkají profesní a hospodářské 

problematiky, dále schopnost vyjádřit se k této problematice jazykově správně 

a diferencovaně a v neposlední řadě i dovednost vést obchodní korespondenci 

a administrativu v německém jazyce. 

0 Účastník 

Předpokladem úspěšného složení této jazykové zkoušky jsou znalosti 

německého jazyka na úrovni zkoušky Zentrale Mittelstufenprüfung doplněné 

o odborné znalosti z praxe. Účast na zkoušce je podmíněna dosažením věku 18 

let. Ke zkoušce se mohou hlásit interní i externí uchazeči. 

Platnost zkoušky 

Vysvědčení o složení této zkoušky je zaměstnavateli celosvětově 

uznáváno jako potvrzení znalostí profesní němčiny na vysoké úrovni. 
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Struktura zkoušky 

Tuto jazykovou zkoušku tvoří čtyři oddíly, z nichž tři spadají do 

písemné a jeden do ústní části zkoušky. Všechny oddíly mají stejnou váhu (každý 

max. 100 bodů). Celá zkouška trvá cca 200 minut. Ústní část zkoušky následuje 

vždy přibližně 4 týdny po písemné . 

I. Písemná zkouška se skládá ze tří částí a trvá 180 minut. 

a) čtení s porozuměním (75 minut) 

Student vypracuje čtyři úlohy, jejichž náročnost se postupně zvyšuje. 

Všechny texty jsou autentické (celkový rozsah cca 1000 slov). 

1) Na základě novinového textu (350 slov) představujícího zajímavý projekt, 

novou firmu apod. doplňuje kandidát formou hesel požadované informace 

(doplňovací položky). 

2) Ověřuje se schopnost porozumět základním výpovědím i detailním 

informacím obsaženým v textu z hospodářské části novin (cca 300 slov). 

Uchazeč volí mezi možnostmi ano - ne (položky True - Falše). 

3) Testuje se kandidátovo porozumění textu z oblasti firemní komunikace 

(protokol, poznámky, oběžník apod.). Řadí získané informace do nabízených 

tematických okruhů (kombinace čtení s porozuměním a přiřazovacích úloh). 

4) Kandidát prokazuje svou znalost odborné slovní zásoby z hospodářské oblasti. 

Pracuje s textem (např. inzerát, firemní prospekt, katalogový záznam) s 10 

mezerami. Úkolem je zvolit ze tří nabízených odpovědí vhodné slovo nebo 

slovní spojení (Multiple-Choice). 

b) poslech s porozuměním (60 minut) 

Student prokazuje porozumění mluveným textům proneseným 

přirozeným tempem, které se týkají firemního života nebo hospodářské 

problematiky. Náročnost jednotlivých úkolů roste. Jde o dva texty, které jsou 

během zkoušky dvakrát přehrány (nejdříve vcelku, pak po částech) a k nimž se 

vztahují tři úkoly. 

1) Testování porozumění informacím (hlavním i vedlejším) prezentovaným 

v autentickém rozhlasovém pořadu (hospodářský magazín apod.). Přibližně 

lOminutový text, v němž na aktuální téma hovoří zpravidla několik odborníků. 
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K textu je připojeno 10 úkolů ve formě výběru odpovědi ze tří možností 

(Multiple-Choice). 

2) Ověření dovednosti porozumět hlavním informacím vyslechnutého rozhovoru 

(telefonním, rozhlasovém) a zaznamenat je formou hesel. Uchazeč doplňuje 

informace k předtištěným tematickým okruhům. 

3) Kandidát prokazuje porozumění celkovému obsahu rozhovoru (z 2. části) 

jeho písemným shrnutím v rozsahu 100 až 150 slov. Vychází z poznámek, 

které vypracoval v 2. části. Výsledné shrnutí textu je hodnoceno pouze 

z hlediska obsahu, k formálním kritériím se nepřihlíží. Cílem je obsáhnout co 

nejvíce aspektů zmíněných v rozhovoru. Toto shrnutí obsahu může kandidát 

vypracovat německy nebo ve svém rodném jazyce. 

c) písemný projev (45 minut) 

Náplní této části zkoušky je sestavení obchodního dopisu (cca 200 

slov) se všemi formálními náležitostmi obvyklými v obchodní korespondenci. 

Kandidátův dopis je reakcí na autentický text. K dispozici je osnova obsahující 

šest vodítek (okruhů), jichž se autor musí držet. Výsledný text je hodnocen 

z hlediska naplnění zadání, výstavby textu, projevu a jazykové správnosti. 

II. Ústní část je individuální a trvá cca 20 minut. Tematicky je obsah této 

části zkoušky opět zaměřen na používání německého jazyka v pracovní oblasti. 

Kandidát se komisi představí z hlediska svého povolání a pracovního zařazení 

(prezentuje svou profesi, firmu, instituci apod.). Po zadání úkolů je k dispozici čas 

na přípravu, ve kterém si kandidát může připravit poznámky. Během zkoušky 

ovšem musí hovořit spatra. Očekává se souvislý, jazykově správný projev. Kritérii 

hodnocení jsou splnění zadání, dovednost vést rozhovor, úroveň projevu, 

jazyková správnost, výslovnost a intonace. 

1) Zkoušený se během několikaminutového rozhovoru představí - prezentuje 

svůj profesní vývoj a plány do budoucna. K dispozici má několikabodovou 

osnovu. 

2) Kandidát prokazuje schopnost prezentovat podnik na základě různých 

graficky zpracovaných dat. Požadavky na prezentaci: souvislá, přehledná 

struktura, srozumitelný přednes, délka maximálně 7 minut. 
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3) Desetiminutový rozhovor prokazující schopnost obhájit svá stanoviska během 

pohovoru nebo jednání, reagovat na protiargumenty a dotazy zkoušejících 

a dohodnout se na řešení či návrhu. 

Hodnocení 

Maximální možný bodový zisk v rámci této zkoušky je 400 bodů. 

Písemná část zkoušku disponuje 300 bodů (75 % celkového počtu). V ústní části 

je možno přidělit až 100 bodů (25 %). Každá ze tří složek písemné části zkoušky 

(čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a písemný projev) jsou hodnoceny 

shodným počtem bodů (100 bodů). Jejich vliv na výsledek je tedy rovnoměrný. 

Písemná část zkoušky není opravována a hodnocena v Goethově institutu, v němž 

byla kandidátem vypracována. Za opravu a hodnocení zodpovídá Německá 

obchodní a průmyslová komora (Deutscher Industrie- und Handelskammertag). 

Doplňující informace 

Poplatek za účast na zkoušce PWD je 2.500 Kč. V případě této 

zkoušky platí všichni kandidáti stejný poplatek a účastníci přípravných kurzů 

nejsou zvýhodněni. 

3.7. Jazykové zkoušky - ú roveň C2 

3.7.1. Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) 

Základní charakteristika zkoušky 

* Zentrale Oberstufenprufung (Centrální zkouška vyššího stupně) je 

jazyková zkouška na úrovni C2 (dle Společného evropského referenčního rámce). 

Svou obtížností je srovnatelná s další německou jazykovou zkouškou nazývanou 

Kleines Deutsches Sprachdiplom (Malý německý jazykový diplom). Podle 

stupnice ALTE byla tato zkouška hodnocena nejvyšším, pátým stupněm 

obtížnosti. 

Obsah zkoušky 

ZOP testuje jazykové chování v širokém tematickém a situačním 

spektru. Očekává se značná diferenciace jazykových prostředků i široký repertoár 
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idiomatických výrazů. Obsah zkušebních témat se orientuje na znalosti všeobecně 

vzdělaného čtenáře tisku. Předpokladem porozumění zkušebním textům nejsou 

odborné ani historické znalosti, očekává se však obeznámenost s evropským 

prostředím. Situace a podněty jednotlivých částí zkoušky se mohou vztahovat jak 

na použití němčiny v německy mluvící zemi, tak na němčinu jako dorozumívací a 

jednací (obchodní) jazyk. 

Účastník 

Předpokladem pro úspěšné složení zkoušky je absolvování přibližně 

1200 vyučovacích jednotek. Účast na zkoušce není podmíněna návštěvou 

přípravných kurzů Goethova institutu. Zkouška není určena pro rodilé mluvčí 

a pro uchazeče mladší 16 let. 

Student by měl disponovat jazykovými znalostmi umožňujícími 

porozumění jazykově obtížným autentickým textům s náročným obsahem. 

V písemné i ústní komunikaci má být schopen postihnout komplexní stav věcí, 

zaujímat k němu stanovisko a zároveň se obratně vyjadřovat. 

Platnost zkoušky 

Vysvědčení o složení ZOP (.Příloha 12, str. 135) slouží v profesním 

životě jako potvrzení kvalifikovaného zvládnutí německého jazyka na velmi 

vysoké úrovni a jeho diferencovaného užívání ve všech oblastech soukromého, 

pracovního i veřejného života. Na německých vysokých školách osvobozuje 

zahraniční uchazeče o studium od jazykových přijímacích zkoušek. 

Struktura zkoušky 

Zentrale Oberstufenprufung je tvořena dvěma základními částmi -

písemnou a ústní zkouškou. Celkem trvá tato zkouška 320 minut, do nichž nejsou 

započteny časy na přípravu (viz ústní část zkoušky). Zkouška může být úspěšně 

složena pouze v případě, že kandidát nepropadne u některé z jejích částí. 

V takovém případě zkoušku nesložil a musí opakovat všechny její části. 

I. Písemná zkouška se skládá ze čtyř podcelků a trvá 5 hodin. Jednotlivé 

části ověřují kandidátovy dovednosti v následujících oblastech: 
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a) výklad textu (90 minut) 

Kandidát dokazuje porozumění náročnému textu (rozsah cca 1000 

slov), jeho základním informacím i jednotlivostem. Zpravidla se jedná o novinový 

článek. Student plní tři základní úkoly. 

1) Zodpovídá otázky k obsahu textu. Odpovědi musí formulovat v celých větách 

(otevřená položka se středně dlouhou odpovědí). 

2) Určuje vztahy a souvislosti mezi jednotlivými slovy nebo výrazy, nově 
vyjadřuje určená místa textu (otevřené položky se stručnou odpovědí). 

3) Řeší úkoly vztahující se ke slovní zásobě (otevřené položky sc stručnou 

odpovědí). Vysvětluje či opisuje význam slov (např. scharenweise, erkunden, 

Fuß fassen apod.). 
b) vyjadřovací dovednost (90 minut) 

•Student prokazuje splněním 6 úkolů ovládnutí diferencovaných 

znalostí gramatiky a slovní zásoby. Jde především o přeformulování či doplnění 

textu (Matching Items) při použití zadaných výrazů. Většina úloh se vztahuje 

k různým gramatickým jevům (použití předložek, modálních sloves, tvorba 

vedlejších vět atd.) i ke slovní zásobě (antonyma, přeformulování vět či výrazů 

apod.). Jsou zde využity pouze otevřené úlohy. Úkoly v tomto oddíle se vztahují 

k textu předchozí části písemné zkoušky. 

c) slohová stať (90 minut) 

Náplní této části zkoušky je vytvoření souvislého textu v rozsahu 

minimálně 250 slov (pokud není naplněn zadaný počet slov, je za každé chybějící 

slovo odečteno 0,1 bodu). Kandidát může volit mezi tématy vztahujícími se k 

literatuře a mezi volnými tématy. Cílem je dokázat dovednost napsat náročný text 

obsahující přiměřeně strukturované a korektně vyjádřené myšlenky. Při kontrole 

a hodnocení se vychází z obsahových a jazykových kritérií. Sleduje se například 

souvislost textu se zadaným tématem. Pokud dojde k úniku od tématu a vztah 

textu k tématu je ohodnocen nula body (z možných 8), je celá tato část zkoušky 

hodnocena jako neúspěšná. ZOP už pak nemůže být složena. Dále se hodnotí 

zevrubnost zpracování stanovisek (hledisek) podstatných pro zadání otázky 

a přiměřenost členění písemného zpracování. V jazykové rovině je kladen důraz 

na vhodnost a diferencovanost slovní zásoby, ovládání idiomatiky a pestrost ve 

větné stavbě, ale také na gramatickou a pravopisnou správnost. 
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Goethův institut každoročně zveřejňuje seznam čtyř knih, jichž se 

následně týkají zadávaná témata. Uchazeči si zvolenou knihu přečtou a dle svých 

možností zpracují. Při zkoušce není text k dispozici. Pro rok 2006 mohou studenti 

volit mezi následujícími tituly (shodují se s tituly ke zkoušce Kleines Deutsches 

Sprachdiplom): 

1. Delius, F. Ch.: Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde 

2. Raabe, W.: Zum wilden Mann 

3. Remarque, E. M.: Die Nacht von Lissabon 

4. Widmer, U.: Der Geliebte der Mutter 

d) poslech s porozuměním (30 minut) 

Tato část zkoušky prověřuje schopnost komplexního porozumění 

celkové výpovědi i detailním informacím obsaženým v slyšeném textu. Uchazeč 

si nejdříve přečte úkoly (5 minut), pak uslyší text. Jedná se o autentické 

rozhlasové vysílání přehrané celkem dvakrát - jednou vcelku a jednou po částech. 

Mezi jednotlivými částmi jsou minutové pauzy pro zápis poznámek k úkolům 

(otevřené položky se středně dlouhou odpovědí; integrované dovednosti: poslech 

a záznam poznámek). Na konec je k dispozici 15 minut pro doformulování 

odpovědí (nemusí se jednat o celé věty). 

II. Ústní část ZOP trvá celkem 20 minut a dělí se na dva stejně rozsáhlé úkoly 

(cca 10 minut). 

1) Zkoušený nejdříve nahlas přečte autentický text (přibližně 20 řádků), aby 

prokázal ovládnutí německé výslovnosti včetně intonace a prozodie. Poté 

shrne hlavní informace textu, čímž prezentuje porozumění základním 

výpovědím textu i svou jazykovou úroveň a bohatost slovní zásoby. Následně 

se souvisle vyjádří k jedné ze zadaných otázek zaměřených na téma textu, 

a prokáže tak dovednost vyjadřovat se strukturovaně a gramaticky správně k 

náročným tématům. Posuzuje se pohotovost při rozhovoru, reakce na otázky, 

vlastní podněty apod. Pro tuto část ústní zkoušky má student k dispozici 

patnáctiminutovou přípravu, při níž si smí dělat poznámky, ale nesmí používat 

slovník. 

2) Kandidát prokazuje dovednost volně přednést jasně strukturovaný text 

prezentací připravené přednášky na téma dle vlastní volby. Tento referát si 
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uchazeč připraví doma (na jeho přípravu během zkoušky není vyhrazen čas). 

Navazuje rozhovor se zkoušejícím na téma přednášky. Opět se hodnotí nejen 

obsah a forma projevu, ale také vyjadřovací schopnosti, gramatická správnost 

či artikulace a intonace. 

Hodnocení 

Maximální bodový zisk u této zkoušky dosahuje 310 bodů. Rozložení 

bodů není symetrické, jednotlivé části zkoušky jsou dotovány odlišně. V rámci 

písemné zkoušky je možno získat celkem 230 bodů (cca 74 % všech bodů) -

50 bodů za výklad textu (cca 22 % bodů písemné části), po 70 bodech za 

vyjadřovací dovednost a slohovou stať (cca 30 %), poslech je hodnocen 

maximálně 40 body (cca 17 %). V ústní části zkoušky lze získat až 80 bodů 

(cca 26 % celkového počtu bodů). 

Dosažené bodové ohodnocení se v jednotlivých oddílech zkoušky 

většinou dělí do pěti pásem, která charakterizují výkon kandidáta. Nejlepší výkon 

je hodnocen slovy velmi dobře (sehr gut; cca 88 % a více), následuje úroveň 

dobře (gut; cca 74 % a více) a hraniční výkon uspokojivě (befriedigend; 60 % 

a více). Pokud kandidát dosáhne ve všech částech ZOP výkonu klasifikovaného 

jednou z těchto kategorií, pak zkoušku úspěšně složil. V bodové škále 

jednotlivých částí zkoušky (s výjimkou slohové statě a ústní části zkoušky) navíc 

existuje záchranná síť] Mezi hodnocením uspokojivě a neobstál/a (nicht 

bestanden) je ještě vklíněno několikabodové pole charakterizující sice kandidátův 

výkon v této části zkoušky jako nedostatečný (nicht gemigend), ale umožňující 

kompenzaci tohoto výkonu, pokud v jiné části (jež jsou výslovně vyjmenovány) 

byl jeho výkon hodnocen alespoň dobře. Tato možnost kompenzace se však 

nevztahuje na slohovou stať a na ústní zkoušku. Hranice, kdy je výkon hodnocen 

jako nedostatečný s možností kompenzace, se pohybuje v úzkém bodovém pásmu 

a vždy zahrnuje nadpoloviční počet bodů. Kandidát zpravidla neuspěje, pokud 

nedosáhne alespoň poloviny bodů. Hodnocení ústní zkoušky a slohové statě je 

přísnější, chybí zde zmiňované hraniční pásmo s možností kompenzace a aby 

kandidát obstál, musí získat o něco více než polovinu bodů (přibližně 60 %). 
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Doplňující informace 

Cena absolvování zkoušky je dvojí. Pro interní kandidáty, tedy 

účastníky přípravných kurzů, platí zvýhodněná cena 3.600 Kč. Ostatní uchazeči 

zaplatí za účast na zkoušce 3.950 Kč. 

3.7.2. Deutsches Sprachdip lom für Aus länder 

Deutsches Sprachdiplom für Ausländer (Německý jazykový diplom 

pro cizince) uděluje Goethův institut ve spolupráci s Univerzitou Ludwiga 

Maxmiliána v Mnichově (Ludwig-Maximilians-Universität). Deutsches 

Sprachdiplom für Ausländer je udělován ve dvou stupních. Zkouška Kleines 

Deutsches Sprachdiplom (Malý německý jazykový diplom) představuje jeho nižší 

stupeň, vyšším stupněm je jazyková zkouška Großes Deutsches Sprachdiplom 

(Velký n ě m e c k ý jazykový diplom). Od roku 1962, kdy tento systém jazykových 

zkoušek vznikl, spolupracují výše jmenované instituce na jejich tvorbě, kontrole 

i hodnocení. Veškerý průběh zkoušek je řízen centrálně z Mnichova (včetně 

termínů zkoušek a kontroly všech testů). 

3.7.2.1. Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Kleines Deutsches Sprachdiplom (Malý německý 

jazykový diplom) je řazena na úroveň C2 Společného evropského referenčního 

rámce. Tedy na stejnou úroveň jako další zkouška Goethova institutu - Zentrale 

Oberstufenprüfung (Centrální zkouška vyššího stupně). Goethův institut a 

mnichovská univerzita spolupracují na tvorbě zkušebních úloh a na kontrole 

výsledků zkoušek. 

Obsah zkoušky 

Obsah jazykové zkoušky Kleines Deutsches Sprachdiplom se z velké 

části kryje s obsahem zkoušky Zentrale Oberstufenprüfung. Rozdíly jsou 

především v organizační formě (u zkoušky KDS se nejdříve koná ústní část 

zkoušky, písemné práce jsou odesílány k opravě a hodnocení do Mnichova) 

a v hodnocení (bodová dotace jednotlivých oddílů, počet bodů pro jednotlivé 

stupně hodnocení). Po obsahové stránce je rozdíl v zařazení některých oddílů 
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písemné části zkoušky. Na rozdíl od ZOP uchazeči u této zkoušky píší navíc 

diktát a naopak jsou „ochuzeni" o oddíl poslech s porozuměním. 

r 

Účastník 

Podmínkou účasti na této jazykové zkoušce je dosažení věku 18 let 

(mladší uchazeči mohou požádat o udělení výjimky). Kandidáti nemusí 

absolvovat žádný přípravný kurz. 

Student by měl disponovat znalostmi německého jazyka umožňujícími 

porozumění náročným autentickým textům (převážně literárním) a měl by být 

schopen obratně se vyjadřovat v německém jazyce písemnou i ústní formou. 

Platnost zkoušky 

Absolventi zkoušky KDS jsou na německých vysokých školách 

a univerzitách osvobozeni od jazykových přijímacích zkoušek. Zaměstnavatelé 

tuto zkoušku uznávají jako potvrzení kvalifikovaných znalostí německého jazyka. 

Struktura zkoušky 

Jazyková zkouška Kleines Deutsches Sprachdiplom je tvořena ústní 

a písemnou částí. Výkon u ústní části zkoušky hodnotí dva zkoušející příslušného 

Goethova institutu, písemné práce jsou centrálně opravovány a hodnoceny 

v Mnichově (vždy dvěma kontrolory). 

I. Ústní část trvá 20 minut a má dvě části. Před zahájením samotné zkoušky 

je k dispozici 40 minut na přípravu. 

a) předčítání připraveného textu (5 minut) 

Autentický text (v rozsahu cca 20 řádků), který kandidáti čtou při 

zkoušce, je zveřejněn s předstihem. Studenti si mohou jeho hlasité čtení nacvičit 

a připravit. Během samotné zkoušky je hodnoceno, jak jednotliví studenti ovládají 

německou výslovnost a větnou melodii. 

b) volný projev a rozhovor na předem zadané téma 

(15 minut) 

Student prokazuje dovednost pohovořit na zadané téma gramaticky 

správně a s využitím odpovídající slovní zásoby. Téma projevu si kandidát volí ze 

tří možností (dvě z nich jsou s předstihem zveřejněny, třetí je k dispozici až 
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u zkoušky). Důraz je kladen na vhodné představení podstaty tématu, na logickou 

výstavbu projevu, souvislou prezentaci a dovednost argumentovat. Po samotném 

projevu následuje rozhovor se zkoušejícími, ve kterém se hodnotí dovednost 

reagovat pružně a obsahově přiměřeně na otázky a protiargumenty k 

prezentovanému projevu. 

II. Písemná část zkoušky KDS trvá cca 290 minut. 

a) výklad textu po obsahové a lexikální stránce (90 min.) 

Na základě literárního textu (50 - 60 řádků) prokazují uchazeči 

porozumění celku i jednotlivostem (z hlediska obsahu a slovní zásoby). 

1) Zodpovězení otázek k textovým pasážím - odpovědi musí kandidát 

formulovat sám a v celých větách (otevřené položky se širokou odpovědí). 

Jedná se o otázky vztahující se bezprostředně k obsahu textu (wie reagierte..., 

welche Meinung..., in welchem Punkt...). 

2) Uchazeč vlastními slovy opisuje aktuální význam zvýrazněných slovních 

spojení, výrazů či idiomů použitých v textu (např. einen Hausstand 

begründen, fiel es wie Schuppen von den Augen). Jedná se o otevřené položky 

se stručnou odpovědí. 

3) Vysvětlení významu jednotlivých zvýrazněných slov použitých v textu (v 

aktuálním kontextu). Kandidát ani tentokrát nemá možnost volit správné 

řešení z několika nabízených variant, ale musí odpověď formulovat 

samostatně (otevřené položky se stručnou odpovědí). Testuje se tak jeho 

slovní zásoba. 

b) test vyjadřovací dovednosti (60 minut) 

* Kandidát prokazuje dobré znalosti gramatiky a slovní zásoby. 

1) Doplňování chybějících slov v krátkém textu (např. předložky, spojky). 

2) Vysvětlení významu několika slov obsažených v textu (otevřené položky se 

stručnou odpovědí). 

3) Přeformulování zadaných částí textu (např. tvoření vedlejších vět). 

4) Nahrazování zadaných částí textu vhodnými slovesnými druhy či tvary (např. 

modálními slovesy) a odpovídající úprava slovosledu. 

5) Transformace celých větných konstrukcí (např. tvorba vztažných vět). 
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c) diktát (20 minut) 

Testuje se porozumění vyslechnutému textu i znalost německé 

ortografie a pravidel interpunkce. Jedná se o středně dlouhý text (cca 20 řádků). 

Celý text je přečten celkem čtyřikrát. Poprvé je přečten celý text běžným tempem 

mluvené řeči. Následně jsou diktovány jednotlivé věty nebo významové celky 

(dvakrát). Nakonec je celý text přečten ještě jednou. Není diktována interpunkce 

kromě znamének na konci vět, uvozovek a dvojteček. 

Při opravě diktátu je za chybu možno strhnou půl až dva body (podle 

závažnosti). Za chybu se nepovažují nepřesnosti v nadpisech a použití ss místo /i. 

Ztrátou půl bodu je potrestána chybná interpunkce a použití /? místo ss. Celý bod 

stojí kandidáta chybné psaní velkých a malých písmen, chybné psaní zvlášť či 

dohromady, chybné dělení slov na konci řádků a chyby v přehláskách. Ztrátou 

dvou bodů je potrestáno evidentní neporozumění, kdy uchazeč zaznamená slovo 

neodpovídající kontextu nebo jej dokonce vynechá. 

d) úlohy k četbě (120 minut) 

Kandidát vypracovává úlohy vztahující se ke dvěma knihám, které si 

zvolil ze seznamu literatury ke zkoušce. Sleduje se uchazečova dovednost vyjádřit 

strukturovaně a jazykově správně své myšlenky k různým tématům. Uchazeč píše 

dva texty reagující na dva typy úkolů. Prvním typem (A) je úkol požadující 

vyjádření osobního postoje k zadanému aspektu obsahu díla. Druhým typem (B) 

je pojednání o obsahovém kontextu ukázky (cca 30 řádků) z textu. Oba typy úkolů 

jsou doplněny několika podotázkami, které lze využít jako jednoduchou osnovu. 

Ke každému literárnímu dílu ze seznamu se vztahují dvě otázky (typ A a B). 

Kandidát musí napsat dva texty ke dvěma knihám a použít oba typy úkolů. Který 

typ úkolu splní u které knihy, je na něm. 

Goethův institut zveřejňuje každý rok seznam čtyř knih, jichž se týkají 

zadávaná témata u zkoušky. Uchazeči si ze seznamu dvě literární díla vyberou, 

přečtou a zpracují. Při zkoušce není text k dispozici. Pro rok 2006 mohou studenti 

volit mezi následujícími tituly (shodují se s tituly ke zkoušce Zentrale 

Oberstufenprufung): 

1. Delius, F. Ch.: Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde 

2. Raabe, W.: Zum wilden Mann 

3. Remarque, E. M.: Die Nacht von Lissabon 

4. Widmer, U.: Der Geliebte der Mutter 
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Hodnocení 

V ústní části zkoušky je možno získat maximálně 36 bodů, které jsou 

udělovány na základě následujících kritérií: jazyková kompetence (obsah 

a prezentace projevu, schopnost vést rozhovor, slovní zásoba a gramatická 

správnost; max. 30 bodů) a fonetická kompetence (výslovnost a intonace; max. 6 

bodů). Pokud je kandidátova fonetická kompetence ohodnocena méně než 2,25 

body, není ústní část zkoušky složena. Minimální počet bodů pro úspěšné 

absolvování ústní části zkoušky Kleines Deutsches Sprachdiplom je 18 bodů 

(50 % možného bodového zisku této části zkoušky). 50procentní hranice 

úspěšnosti platí také pro písemnou část zkoušky a pro všechny její dílčí části. 

V písemné části zkoušky se rozděluje 84 bodů. První část, výklad 

textu, je dotována 24 body (cca 28,5 % bodů písemné části). V části hodnotící 

vyjadřovací dovednost studentů lze získat celkem 12 bodů (cca 14 % bodů 

písemné části). Totéž platí pro oddíl diktát. Poslední část písemné zkoušky, úlohy 

k četbě, hospodaří s 36 body (cca 43 % bodů). Kandidátův výkon je hodnocen na 

základě jazykových a obsahových kritérií, z nichž každé má váhu až 18 bodů. Ani 

jedno z nich nesmí být hodnoceno hůře než 9 body (50 %). 

Celá zkouška umožňuje maximální bodový zisk 120 bodů. Úspěšní 

absolventi zkoušky jsou hodnoceni třemi stupni - velmi dobře 

(min. 100 bodů = cca 83 %), dobře (min. 80 bodů = cca 66,6 %) a uspokojivě 

(min. 60 bodů = 50 %). Těžištěm zkoušky je bodově (70 % všech bodů) i časově 

(téměř 5 hodin) její písemná část. 

Doplňující informace 
<r 

Cena zkoušky je i v tomto případě dvojí. Absolventi přípravného 

kurzu pořádaného Goethovým institutem jsou cenově zvýhodněni a zaplatí za 

účast 5.300 Kč. Ostatní uchazeči zaplatí 5.800 Kč. Tato zkouška je zpravidla 

pořádána dvakrát ročně (v květnu a listopadu). Mezi termínem konání zkoušky 

a obdržení diplomu v případě úspěšného složení zkoušky uběhnou přibližně 

4 měsíce. 

Pokud uchazeč neuspěl pouze v jediném oddílu zkoušky a všechny 

ostatní složil, smí tento oddíl zkoušky v časovém rozmezí jednoho roku opakovat. 

Jeho výkon však může být ohodnocen už jen jako uspokojivý. Při neúspěchu ve 

více částech zkoušky se opakuje celá zkouška a počet pokusů není omezen. 
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3.7.2.2. Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) 

Základní charakteristika zkoušky 

Jazyková zkouška Großes Deutsches Sprachdiplom (Velký německý 

jazykový diplom) má stejně jako její sesterská zkouška Kleines Deutsches 

Sprachdiplom (Malý německý jazykový diplom) dlouhou tradici. Jejich autoři, 

Goethův institut a Ludwig-Maximilians-Universität (Univerzita Ludwiga 

Maxmiliána) v Mnichově, spolupracují na tvorbě zkušebních úloh a na kontrole 

výsledků zkoušek. Goethův institut tuto zkoušku z hlediska náročnosti řadí až nad 

nejvyšší existující úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce. 

Vyjadřuje tak její obsahovou nadřazenost zkouškám na stupni C2 (Kleines 

Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Ober Stufenprüfung). Zkouška GDS stojí na 

vrcholu nabídky jazykových zkoušek Goethova institutu a na komunikativní 

kompetence uchazečů klade nejvyšší nároky. 

Obsah zkoušky 

Obsah jazykové zkoušky Großes Deutsches Sprachdiplom se částečně 

kryje s obsahem zkoušky Kleines Deutsches Sprachdiplom. Požadavky a nároky 

kladené na uchazeče však rozsah KDS v mnoha ohledech převyšuje. Kromě 

jazykových znalostí na velmi vysoké úrovni je testována i dovednost nastudovat 

odborné texty z oblasti německé literatury, přírodních věd, hospodářství nebo 

reálií a zodpovědět otázky vztahující se k jejich obsahu. 

Účastník 

* Podmínkou účasti na této jazykové zkoušce je dosažení věku 18 let 

(v případě této jazykové zkoušky není možno žádat o udělení výjimky mladším 

uchazečům podobně jako u zkoušky KDS). Kandidáti nemusí absolvovat žádný 

přípravný kurz. U uchazečů se předpokládají znalosti německého jazyka blížící se 

úrovni rodilých mluvčí ve všech oblastech soukromého, profesního i veřejného 

života. 

Platnost zkoušky 

Absolventi zkoušky GDS jsou na německých vysokých školách 

a univerzitách osvobozeni od jazykových přijímacích zkoušek (stejně jako 



74 

absolventi zkoušek Zentrale Oberstufenprüfung a Kleines Deutsches 

Sprachdiplom). Složení této jazykové zkoušky je nejvyšší možnou kvalifikací pro 

německý jazyk, kterou lze získat mimo rámec univerzitního studia. 

Zaměstnavatelé tuto zkoušku uznávají (celosvětově) jako potvrzení 

kvalifikovaných znalostí německého jazyka. Ve Spolkové republice Německo je 

tento jazykový diplom uznáván také jako dostatečná kvalifikace pro učitele 

německého jazyka z členských států Evropské unie, kteří chtějí působit ve SRN. 

Struktura zkoušky 

Jazyková zkouška Großes Deutsches Sprachdiplom je tvořena ústní 

a písemnou částí. Výkony u ústní části zkoušky jsou hodnoceny dvěma 

zkoušejícími příslušného Goethova institutu, písemné práce jsou centrálně 

kontrolovány a hodnoceny v Mnichově (vždy dvěma korektory). Zkouška probíhá 

ve dvou po sobě následujících dnech. 

I. Ústní část trvá 25 minut a skládá se ze dvou částí. Před zahájením samotné 

zkoušky má kandidát k dispozici 40 minut na přípravu. 

a) předčítání připraveného textu (5 minut) 

Autentický text (v rozsahu cca 20 řádků), který kandidáti čtou při 

zkoušce, je zveřejněn s předstihem. Studenti si mohou jeho hlasité čtení nacvičit 

a připravit. Během samotné zkoušky je hodnoceno, jak jednotliví studenti ovládají 

německou výslovnost a větnou melodii. Zpravidla se jedná o text vybraný 

z německého literárního díla nebo z časopisu. 

b) volný projev a rozhovor na předem zadané téma 

(20 minut) 

Téma projevu si kandidát volí ze tří možností (dvě z nich jsou 

s předstihem zveřejněna, třetí je k dispozici až u zkoušky). Důraz je kladen na 

vhodné představení podstaty tématu, na logickou výstavbu projevu, souvislou 

prezentaci a dovednost argumentovat. Hodnotí se samozřejmě i úroveň jeho 

gramatických znalostí a rozsah slovní zásoby. Po samotném projevu (cca 10 min.) 

následuje rozhovor (cca 10 min.) se zkoušejícími, ve kterém se sleduje jeho 

dovednost reagovat pružně a obsahově přiměřeně na otázky a protiargumenty k 

prezentovanému projevu. Pro názornost uvádím příklad zadání témat pro tuto část 

zkoušky z předchozích let. 
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1) Computer und Roboter ersetzen immer mehr die menschliche Arbeitskraft. 

Welches sind - Ihrer Meinung nach — die Vor- und Nachteile dieser 

Entwicklung? (Počítače a roboti nahrazují stále více lidskou pracovní sílu. 

Jaké jsou, podle Vašeho mínění, výhody a nevýhody tohoto vývoje?) 

2) Gibt es Ihrer Meinung nach eine „nationale Kunst"? Begründen Sie Ihre 

Meinung anhand von Beispielen. (Existuje, podle Vašeho názoru, „národní 

umění"? Zdůvodněte svůj názor na základě příkladů.) 

II. Písemná část zkoušky GDS trvá cca 620 minut (10 hodin 20 minut) 

a má 5 podčástí. 

a) slohová stať (210 min. + 10 min. na spočítání slov) 

Kandidát prokazuje dovednost sestavit souvislý písemný projev na 

zadané téma (volí ze 6 možností) v rozsahu 500 - 700 slov. Sleduje se preciznost 

a rozsah textu, jeho struktura (pořadí argumentů a obsahových jednotek), 

dovednost zaujmout stanovisko a doložit je argumenty, ovládnutí odpovídající 

slovní zásoby i úroveň gramatických znalostí. Téma pro slohou stať může znít 

například takto: „ Wer in der Demokratie schläft, erwacht in der Diktatur. " Bitte 

erläutern Sie diesen Satz anhand von Beispielen, und nehmen Sie Stellung. („Kdo 

v demokracii spí, probudí se v diktatuře." Vysvětlete, prosím, tuto větu na základě 

příkladů a vyjádřete svůj názor.) 

b) výklad textu po obsahové, lexikální a stylistické stránce 

(120 min.) 

Na základě náročného literárního nebo odborného textu (cca 60 řádků) 

prokazují uchazeči porozumění jeho celku i jednotlivostem (z hlediska obsahu 
0 

a slovní zásoby). Porozumění textu zahrnuje i správnou interpretaci stylistických 

prostředků použitých autorem (např. ironie). 

1) Zodpovězení otázek k textovým pasážím - odpovědi musí kandidát 

formulovat sám a v celých větách (otevřené položky se širokou odpovědí). 

Jedná se o otázky vztahující se bezprostředně k obsahu textu (inwiefern..., 

welche Aufgaben..., was..., wofür...). 

2) Uchazeč vlastními slovy vysvětluje aktuální význam zvýrazněných slovních 

spojení, výrazů či idiomů použitých v textu (např. zu verstehen geben, sich 

verwahren, abverlangen, Zwänge antun). Jedná se o otevřené položky se 

stručnou odpovědí. 
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3) Vysvětlení významu jednotlivých slov v aktuálním kontextu. Kandidát nemá 

možnost výběru správného řešení z několika nabízených variant, ale musí 

odpověď formulovat samostatnějptevřené položky se stručnou odpovědí). 

Ověřuje se rozsah jeho slovní zásoby (např. Beschaffenheit, unbekümmert, 

unwirtlich, von alters her). 

c) test vyjadřovací dovednosti (60 minut) 

Kandidát prokazuje své znalosti v oblasti gramatiky, slovní zásoby 

a slovotvorby, jež mu umožňují transformovat náročný text. Na základě zadaného 

textu (cca 30 půlřádků) píší uchazeči text nový, který se od výchozího textu 

odlišuje nahrazením podtržených slov jinými, na kraji řádku uvedenými slovy 

(erinnern an x vergleichbar, annehmen x glauben). Nejde jen o náhradu 

jednotlivých slov, ale o přeformulování celých vět (převedení z rodu činného do 

rodu trpného, tvorba vztažných vět apod.). 

d) diktát (20 minut) 

Kandidát prokazuje pochopení náročného, ústně prezentovaného textu 

(rozsah cca 20 řádků). V tomto oddíle zkoušky se testuje také jeho zvládnutí 

pravidel německé ortografie a interpunkce. Celý text je přečten celkem čtyřikrát. 

Nejdříve je přečten celý text (běžné tempo mluvené řeči). Dále jsou diktovány 

jednotlivé věty nebo významové celky (vždy dvakrát). Nakonec je celý text 

přečten ještě jednou. Není diktována interpunkce kromě znamének na konci vět, 

uvozovek a dvojteček. Zkušební řád nepřipouští jakékoli opakování nebo 

vysvětlování. 

Při opravě diktátu je za chybu možno strhnou půl bodu až dva body 

(podle závažnosti). Za chybu se nepovažují nepřesnosti v nadpisech a použití ss 

místo ß. Ztrátou půl bodu je potrestána chybná interpunkce a použití ß místo ss. 

Celý bod stojí kandidáta chybné psaní velkých a malých písmen, chybné psaní 

zvlášť či dohromady, chybné dělení slov na konci řádků a chyby v přehláskách. 

Ztrátou dvou bodů je potrestáno zřejmé neporozumění, kdy uchazeč zaznamená 

slovo neodpovídající kontextu nebo jej dokonce vynechá. Opakující se chyby jsou 

potrestány ztrátou bodů jen jednou. 

e) úlohy k četbě (210 minut) 

Tato část písemné zkoušky Großes Deutsches Sprachdiplom má dva 

oddíly (na rozdíl od jazykové zkoušky Kleines Deutsches Sprachdiplom). 

Kandidát zpracovává otázky z odborné oblasti (cca 120 min.) a otázky k reáliím 
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(cca 90 min.) vztahující se k prostudovaným knihám ze seznamu zveřejněného 

Goethovým institutem. Výkon uchazeče je hodnocen na základě obsahu (2/3 bodů) 

a jazykové formy (1/3) výsledného textu. Předpokladem úspěšného složení 

zkoušky není odborné vzdělání nebo znalost sekundární literatury (témata se 

vztahují převážně k pochopení obsahových souvislostí). 

1) Kandidát si zvolí jednu ze tří nabízených odborných oblastí (německá 

literatura, přírodní vědy, hospodářství) a k ní si nastuduje alespoň dvě knihy 

ze zveřejněného seznamu. Během zkoušky prokazuje schopnost vyjádřit se 

k vybraným textům obsahově i jazykově správně. Ke každému dílu 

zpracovává jednu úlohu. 

2) V oblasti reálií si kandidát vybere dva texty ze seznamu a nastuduje je. 

U zkoušky si vybere jednu ze dvou otázek zadaných ke každé knize a zpracuje 

ji. Stejně jako u předchozího oddílu se hodnotí jazyková a obsahová správnost 

jeho písemného projevu. 

Goethův institut zveřejňuje každoročně seznam textů určených k nastudování. 

Uchazeči si ze seznamu vyberou dvě díla pro odbornou oblast a dvě díla pro 

oblast reálií, přečtou je a zpracují. Při zkoušce není text k dispozici. Nejvíce děl je 

na výběr k německé literatuře, ostatní oblasti nabízejí po šesti titulech. Pro rok 

2006 mohou studenti volit mezi následujícími tituly (pro velký rozsah seznamu 

uvádím jen tituly vztahující se k německé literatuře a k reáliím): 

a) odborná oblast „německá literatura" 

1. Fontane, T.: Frau Jenny Treibet 

2. Hürlimann, T.: Fräulein Stark 

3. Johnson, U.: Zwei Ansichten 

4. Kästner, E.: Als ich ein kleiner Junge war 

5. Keun, I.: Gilgi - eine von uns 

6. Raabe, W.: Die schwarze Galeere 

7. Schnitzler, A.: Casanovas Heimfahrt 

8. Tieck, L.: Der blonde Eckbert 

9. Tráven, B.: Das Totenschiff 

b) reálie 

1) Graf, O. M.: Das Leben meiner Mutter (pouze 2. díl: Mutter und 

Sohn) 
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2) Heidenreich, G.: Das endlose Jahr 

3) Krockow, Ch. v.: Friedrich der Große 

4) Merseburger, P.: Mythos Weimar (pouze strany 213 - 406) 

5) Seele, A.: Frauen um Goethe 

6) Stern, C.: „Ich möchte mir Flügel wünschen". Das Leben der 

Dorothea Schlegel. 

Hodnocení 

Systém hodnocení této jazykové zkoušky je velmi podobný hodnocení 

sesterské zkoušky Kleines Deutsches Sprachdiplom. Základním rysem hodnocení 

obou zkoušek je 50procentní hranice pro úspěšné složení jejich jednotlivých částí 

i celých zkoušek. Těžištěm obou zkoušek je bodově i časově písemná část. Přesto 

se tyto zkoušky v některých ohledech liší. 

Ústní část zkoušky disponuje pouze 36 bodů, které jsou udělovány na 

základě těchto kritérií: jazyková kompetence (obsah a prezentace projevu, 

schopnost vést rozhovor, slovní zásoba a gramatická správnost; max. 30 bodů) 

a fonetická kompetence (výslovnost a intonace; max. 6 bodů). Pokud je 

kandidátova fonetická kompetence ohodnocena méně než 2,25 body, není ústní 

část zkoušky složena. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování ústní části 

zkoušky Großes Deutsches Sprachdiplom je 18 bodů (50 % možného bodového 

zisku této části zkoušky). 

V písemné části zkoušky lze dosáhnout zisku až 120 bodů. Slohová 

stať je dotována 36 body (30 % bodů písemné části). Za výklad textu je možné 

obdržet celkem 24 bodů (20 % bodů písemné části). Oddíly „test vyjadřovacích 

schopností" a „diktát" rozdělují shodně po 12 bodech (každá 10 % bodů písemné 

části). Poslední část písemné zkoušky, „úlohy k četbě", hospodaří s 36 body 

(30 % bodů písemné části) - odborná oblast s 24 a reálie s 12 body. 

Celá zkouška umožňuje maximální bodový zisk 156 bodů. Úspěšní 

absolventi zkoušky jsou hodnoceni třemi stupni - velmi dobře 

(min. 130 bodů = cca 83 %), dobře (min. 104 bodů = cca 66,6 %) a uspokojivě 

(min. 78 bodů = 50 %). Přestože se liší celkový možný bodový zisk zkoušky 

GDS, procentuální hodnocení jednotlivých stupňů je shodné u obou jazykových 

diplomů. 
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Doplňující informace 

Absolventi přípravného kurzu pořádaného Goethovým institutem jsou 

cenově zvýhodněni a zaplatí za svou účast na zkoušce 6.100 Kč. Ostatní uchazeči 

zaplatí 6.700 Kč. Tato zkouška je zpravidla pořádána dvakrát ročně (v květnu a 

listopadu). Pokud kandidát zkoušku úspěšně složí, obdrží jazykový diplom až za 

4 měsíce. Tato velká časová prodleva je důsledkem centrálního opravování 

a hodnocení všech zkušebních materiálů v Mnichově. 

Pokud uchazeč neuspěl pouze v jediném oddílu zkoušky a všechny 

ostatní složil, smí tento oddíl zkoušky v časovém rozmezí jednoho roku opakovat. 

Jeho celkový výkon však může být ohodnocen už jen jako uspokojivý. Při 

neúspěchu ve více částech zkoušky se opakuje celá zkouška a počet pokusů není 

omezen. 

3.7.3. Zkoušky na úrovni C - hodnocení a srovnání 

Zentrale Mittelstufenprufung vs. Zentrale Oberstufenprufung 

Jazykové zkoušky Goethova institutu ZMP a ZOP pokrývají společně 

celou nejvyšší referenční úroveň C. ZMP její nižší a ZOP její vyšší stupeň. Obě 

zkoušky lze charakterizovat jako všeobecné. Uchazeči musí být starší 16 let. Oba 

certifikáty osvobozují své majitele od přijímacích zkoušek na německé vysoké 

školy a univerzity (ZOP na všech, ZMP jen na některých). 

Tyto zkoušky se liší v typu testovaných komunikativních aktivit 

i v jejich počtu. ZMP testuje v písemné části zkoušky čtení s porozuměním, 

poslech s porozuměním a písemný projev. Všechny tyto subtesty jsou hodnoceny 

shodným počtem bodů, stejně jako písemná část zkoušky. Tato zkouška tedy 

nemá žádné těžiště a všechny její oddíly zdánlivě stejnou váhu v rámci hodnocení 

celé zkoušky. Rozdílný je však počet položek v jednotlivých částech a také jejich 

časová dotace. Zatímco například subtest čtení s porozuměním trvá 90 minut 

a rozděluje 30 bodů ve 30 položkách, oddíl poslech s porozuměním trvá pouhých 

30 minut a uděluje 30 bodů za celkových 20 položek. V poměru k celkovému 

trvání zkoušky (225 min.) je i patnáctiminutová ústní zkouška se svými 30 body 

důležitou složkou; ZOP netestuje čtení s porozuměním, ale zařazuje subtest 

výklad textu a subtest prověřující vyjadřovací dovednost kandidátů. Dále místo 

písemného projevu nastupuje oddíl slohová stať. Poslední částí ústní zkoušky je 
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poslech s porozuměním. Jednotlivé oddíly nejsou bodované symetricky jako 

u ZMP, těžištěm jsou subtesty vyjadřovací dovednost (ověřující především znalost 

gramatiky) a slohová stať. Ústní část zkoušky hraje opět významnou roli, 

disponuje celou čtvrtinou bodů. ZOP je delší o necelých 100 minut. 

Typologie úloh je v obou zkouškách podobná, nejčastěji se vyskytují 

otevřené otázky s různým rozsahem požadované odpovědi (u ZMP spíše stručná 

odpověď, u ZOP středně dlouhá a široká odpověď). Dále jsou aplikovány i úlohy 

Matching Items a Multiple-Choice. U ZMP se vyskytují i položky Multiple-

Choice, ve kterých kandidát volí ze čtyř nabízených možností (u nižších zkoušek 

vždy volba ze tří odpovědí). Rozsah textů je odlišný, překvapivě je větší u ZMP, 

kde kandidát v oddílu čtení s porozuměním pracuje s texty v celkové délce 

cca 1900 - 2000 slov. Naopak v ZOP se pracuje s texty především v oddílu 

výklad textu, kdy se jedná o rozsah přibližně 1000 slov. U obou zkoušek musí 

kandidát vytvořit vlastní text. U ZMP je požadován rozsah 200 slov, u ZOP o 50 

slov více. V případě ZOP má kandidát možnost volby mezi všeobecnými tématy 

a tématy vztahuj ícími se k vlastní četbě jedné ze čtyř zveřejněných knih. Oddíl 

poslech s porozuměním v rámci ZOP integruje více řečových dovedností. 

Kandidát musí kombinovat poslech s písemnou produkcí. Stejně tak se vyskytuje 

integrace řečových dovedností v ústní části zkoušky, kdy uchazeč ústně shrne 

obsah přečteného textu a zodpovídá otázky. Naopak u ústní zkoušky ZMP se 

ověřuje především schopnost interakce při mluvené komunikaci. ZOP testuje 

v oddíle vyjadřovací dovednost kandidátovu úroveň znalostí gramatiky a slovní 

zásoby. Takový prostor testování této oblasti nevěnuje ZMP ani jazykové zkoušky 

na nižších úrovních. 0 
V každém oddíle obou zkoušek musí být dosaženo nadpolovičního 

počtu bodů. Vsubtestech, které nejsou vyrovnatelné s jinou částí zkoušky 

(písemný projev, ústní část), je nutné získat zpravidla 60 a více % bodů. 

Ani jedna ze zkoušek neumožňuje opakovat pouze jednu část 

zkoušky, v případě neúspěchu musí být absolvována znovu celá zkouška. Úspěšné 

složení zkoušky je doloženo certifikátem, na němž je vyznačena úroveň zkoušky 

dle SERR, názvy jednotlivých subtestů a jejich bodové hodnocení i dosažený 

výsledek. Na zadní straně je k dispozici i stručná charakteristika zkoušky a popis 

úrovně absolventových kompetencí v německém jazyce. 
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Deutsches Sprachdiplom für Ausländer (Kleines vs. Großes) 

Jazykové zkoušky Kleines a Großes Deutsches Sprachdiplom na sebe 

navazují a tvoří uzavřený systém. Představují nejvyšší možnou kvalifikaci v 

německém jazyce mimo univerzitní strudium. Jejich koncepce vznikla ve 

spolupráci Goethova institutu a mnichovské Univerzity Ludwiga Maxmiliána. Zde 

jsou jednotlivé zkušební materiály centrálně připravovány a následně 

i opravovány a hodnoceny. Obě zkoušky si jsou v mnoha ohledech velmi 

podobné, ale existují mezi nimi i některé důležité rozdíly. Obě zkoušky mohou 

skládat kandidáti starší 18 let a jejich absolventi jsou na všech německých 

vysokých školách a univerzitách osvobozeni od jazykových přijímacích zkoušek. 

Jejich zaměření lze označit jako všeobecné. U obou zkoušek probíhá nejprve ústní 

část zkoušky, kterou druhý den následuje část písemná. Rozsah i obsah ústní části 

zkoušky je téměř shodný. 

Komunikativní aktivity testované v písemné části se u jednotlivých 

zkoušek mírně odlišují. V rámci zkoušky KDS se kandidát setkává s následujícími 

oddíly: výklad textu po obsahové a lexikální stránce, test vyjadřovací dovednosti, 

diktát a úlohy k četbě. Zkouška GDS obsahuje navíc oddíl slohová stať, ve kterém 

kandidát vypracuje text v rozsahu 500 - 700 slov. V subtestu úlohy k četbě se liší 

počet textů, které musí kandidáti nastudovat, i jejich zaměření. Ke zkoušce KDS si 

přečtou dvě ze čtyř nabízených literárních děl. Ke zkoušce GDS kromě dvou děl z 

odborné oblasti nastudují ještě další dva texty z vztahující se k reáliím. 

Obě zkoušky pracují s obdobnou typologií úloh. Zpravidla se jedná 

0 otevřené položky se stručnou nebo širokou odpovědí a o doplňovací položky. 

V žádné* úloze nenajdeme položky přiřazovací, položky True - Falše nebo 

Multiple-Choice. I tento fakt odráží náročnost obou zkoušek. Velmi náročné jsou 

1 texty, se kterými uchazeč během zkoušky pracuje. 

Hodnocení zkoušek je specifické svou relativně nízkou bodovou 

hranicí nutnou pro úspěšné složení zkoušky. Kandidát musí získat v každé části 

zkoušky více než 50 % bodů. Pokud v jednom subtestu neuspěje, má možnost tuto 

jedinou část složit znovu. Bodový zisk z dílčích částí je stejně jako u všech 

ostatních zkoušek znázorněn i na certifikátu, jenž úspěšní absolventi obdrží. 

Těžištěm těchto zkoušek jsou shodně subtesty vztahující se k četbě, 

dále výklad textu a u GDS oddíl slohová stať. Naopak test vyjadřovací dovednosti 
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a diktát představují pouze desetiprocentní zisk. Obě zkoušky jsou časově náročné. 

To platí především pro písemnou část zkoušky GDS, jež trvá více než 10 hodin. 

KDS trvá , jen" necelých 5 hodin. 

3.8. Jazykové zkoušky B U L A T S a Tes tDaF 

BULATS 

Systém jazykových testů BULATS (Business Language Testing 

Service) je aplikován při zjišťování úrovně jazykových kompetencí kandidáta 

v pracovním kontextu. Jde o centrálně sestavované testy pro anglický, německý, 

francouzský a španělský jazyk. K dispozici jsou čtyři základní druhy testů: 

počítačový test (testuje poslech a čtení s porozuměním), standardní test 

(alternativa k počítačovému testu využívající písemné materiály), test mluveného 

projevu (hodnocení mluveného projevu tváří v tvář) a písemný test (hodnocení 

písemného projevu v obchodním kontextu). Úkoly v testech jsou zaměřeny na 

použití jazyka v práci (např. přijímání telefonních vzkazů, korespondence, 

prezentace, porozumění čtenému textu, psaní zpráv atd.). Všechny testy jsou 

univerzální a jsou předkládány kandidátům na všech jazykových úrovních (AI -

C2). Test pro německý jazyk vzniká ve spolupráci Goethova institutu 

s Univerzitou v Cambridge (Local Examinations Syndicate). 

TestDaF 

Jazyková zkouška TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) se 

obrací především na studenty německého jazyka plánující studium ve Spolkové 

republice Německo, kteří potřebují získat doklad o svých jazykových znalostech 

na pokročilé úrovni. Kompetentní pro sestavování a provádění této zkoušky je 

Institut TestDaF (TestDaF-Institut) v Hagenu, kde probíhá i centrální oprava 

vyplněných zkušebních materiálů a jejich hodnocení. Složit zkoušku TestDaF je 

možné v licencovaných zkušebních centrech po celém světě. TestDaF popisuje 

znalostní úrovně vlastní škálou (TDN 3 - 5), jejíž obsah odpovídá úrovním B2.1 

až Cl.2 Společného evropského referenčního rámce. V rámci zkoušky se hodnotí 

úroveň řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním, písemný a mluvený 

projev). Všechny tyto dovednosti jsou dotovány stejným počtem bodů a jejich 

úroveň je testována během jednoho zkušebního termínu. Na uděleném osvědčení 
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je určena dosažená úroveň každé z těchto řečových dovedností zvlášť, aby byl 

zprostředkován diferencovaný výkonnostní profil kandidáta. Všechny úrovně jsou 

zde také popsány. 

* 
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4. Jazykové zkoušky jazykových škol v ČR 

s právem státní jazykové zkoušky 

4.1. Jazykové školy s p rávem státní j a z y k o v é zkoušky 

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v České republice 

se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze 6. ledna 2005 

č. 33/2005 Sb. Pořádány jsou státní jazykové zkoušky základní, všeobecné 

a speciální (pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický). Tyto zkoušky jsou 

na Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek (Příloha 13, str. 136) 

vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který byl vypracován za 

účelem stanovování jazykových kvalifikačních požadavků u vybraného okruhu 

míst ve správních úřadech a prokazování jazykové kvalifikace. Z českých 

jazykových zkoušek ověřujících znalost německého jazyka (pořádaných 

jazykovými školami) je zde uvedena vedle státních jazykových zkoušek i zkouška 

Osvědčení o základní znalosti jazyka. 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro označení 

jednotlivých úrovní z neznámého důvodu nepoužívá v Evropě rozšířené 

hodnocení na základě Společného evropského referenčního rámce, ale rozděluje 

jednotlivé zkoušky do tří znalostních úrovní. Do první, nejnižší úrovně znalostí 

řadí zkoušku Osvědčení o základní znalosti jazyka (dle SERR úroveň Bl). Státní 

jazyková zkouška základní (dle SERR úroveň B2) je zařazena do druhé (střední) 

úrovně a zbylé státní jazykové zkoušky (všeobecná a speciální) do úrovně třetí, 

nejvyššf Toto rozdělení je však příliš hrubé, protože nezohledňuje a neodráží 

rozdílnou náročnost mezi jednotlivými zkouškami. Například Státní jazykovou 

zkoušku všeobecnou a speciální nelze vnímat jako zkoušky obdobné náročnosti 

a úrovně. Vhodné by bylo provést i členění zkoušek v závislosti na jejich 

specializaci a zaměření, popřípadě i dle pořádající instituce nebo účelu zkoušky. 

4.1.1. Vyhláška č. 33/2005 Sb. 

Jazykové školy organizují výuku formou kurzů, které dělí na základní 

(osvojení základů jazyka; rozsah 420 vyučovacích jednotek), střední (prohloubení 

a rozšíření znalostí; rozsah 280 - 315 vyučovacích hodin), přípravné (ke státním 
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jazykovým zkouškám), konverzační a speciální kurzy (obsah a rozsah určen 

školním vzdělávacím programem jazykové školy). Stupeň osvojení cizího jazyka 

ověřují státní jazykové zkoušky v rozsahu stanoveném zkušebním řádem (příloha 

k vyhlášce č. 33/2005 Sb.). 

Státní jazykové zkoušky se konají v jarním a podzimním termínu. 

Vyhláška určuje maximální výši poplatků za účast na jednotlivých státních 

jazykových zkouškách, obsah jednotlivých částí zkoušek, požadavky kladené na 

uchazeče, kritéria pro hodnocení atd. Konkrétní podobu těmto požadavkům dává 

jazyková škola při sestavování materiálů ke státním jazykovým zkouškám. 

Zkušební komise pro státní jazykové zkoušky je tříčlenná (předseda 

komise a dva členové), členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci 

s odbornou kvalifikací pro vyučování německému jazyku. Výsledek písemné 

i ústní části zkoušky se hodnotí těmito stupni: výborně, velmi dobře, dobře, 

nevyhověl/a. Celkové hodnocení výsledků zní: prospěl/a s vyznamenáním, 

prospěl/a velmi dobře, prospěl/a, neprospěl/a. 

4.1.2. Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy 

s právem státní jazykové zkoušky (RVP JŠ) 

V současnosti vzniká Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy 

(dále také RVP JŠ) s právem státní jazykové zkoušky, který koncepčně a částečně 

i obsahově navazuje na rámcové vzdělávací programy pro základní, gymnaziální 

a střední odborné vzdělávání. RVP JŠ kromě jiného stanovuje vzdělávací 

znalostní úroveň absolventů jednotlivých kurzů, specifikuje úroveň klíčových 

kompetencí na konci jednotlivých kurzů a vymezuje úroveň závazných 

očekávaných výstupů. Obsah RVP JS bude závazný pro všechny jazykové školy 

při stanovování požadavků pro složení státní jazykové zkoušky. Specifikuje 

organizační uspořádání vzdělávání na jazykových školách (viz 4.1.1. - vyhláška 

MŠMT ČR), podmínky přijetí ke vzdělávání na jazykové škole a způsob 

i podmínky ukončení vzdělávání na jazykových školách. Pojetí a cíle jazykového 

vzdělání představené v tomto dokumentu vycházejí zvýše zmíněné vyhlášky 

a jsou její konkretizací. Klíčové kompetence žáků i úroveň jednotlivých kurzů 

jsou vztaženy k referenčním úrovním definovaným Společným evropským 

referenčním rámcem. Velký prostor je věnován charakteristice a popisu cílového 

zaměření jazykových kurzů všech stupňů připravujících žáky na státní jazykovou 



86 

zkoušku základní, všeobecnou a speciální. Vždy je definována minimální vstupní 

úroveň a cílová výstupní úroveň jazykových znalostí žáků. 

4.1.3. Charakteristika státních jazykových zkoušek v ČR 

Systém státních jazykových zkoušek pořádaných jazykovými školami 

s právem státní jazykové zkoušky reprezentují 3, respektive 4 státní jazykové 

zkoušky: Státní jazyková zkouška základní, Státní jazyková zkouška všeobecná, 

Státní jazyková zkouška speciální (obor překladatelský a obor tlumočnický). 

Vedle státních jazykových zkoušek je na těchto školách možno složit i zkoušku 

Osvědčení o základní znalosti jazyka. Státní jazykové zkoušky nepokrývají 

všechny úrovně SERR. Na nižších úrovních SERR nejsou v českém systému 

zařazeny žádné jazykové zkoušky (určené např. pro začátečníky nebo mládež). 

Nejnižší jazyková zkouška je na úrovni Bl . České státní jazykové zkoušky všech 

úrovní jsou uznávány pouze v České republice. Neexistuje smlouva o 

mezinárodním uznávání českých státních jazykových zkoušek. Pokud chce 

student složit zkoušku, která by mu např. usnadnila přijetí na univerzitu ve SRN, 

není mu nic platné ani složení Státní jazykové zkoušky speciální (dle SERR úroveň 

C2). 

V rámci služeb poskytovaných jednotlivými jazykovými školami je 

možno otestovat si úroveň svých znalostí a za poplatek se zúčastnit orientačního 

testu. Na základě výsledku testu doporučí kvalifikovaní zaměstnanci školy 

uchazečovi vhodný kurz nebo jazykovou zkoušku odpovídající jeho 

kompetencím. Poplatek za tuto poradenskou činnost se pohybuje kolem 30 Kč, ale 

jeho cena bude v blízké době zvýšena. 

Materiály pro jednotlivé jazykové zkoušky, texty, znění úloh atd. jsou 

připravovány centrálně na některé ze sítě státních jazykových škol na základě 

pokynů obsažených ve výše zmíněné vyhlášce. Zpravidla se v přípravě zadání 

střídají brněnská a pražská jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. 

Zkušební materiály jsou pak využity celostátně během jednotného termínu. 

Zkušební materiály jsou před samotnými zkouškami pretestovány na malém 

vzorku studentů (cca 1 5 - 2 0 osob). Zpravidla se jedná o účastníky kurzu na 

odpovídající znalostní úrovni, kteří se nechystají účastnit státní jazykové zkoušky. 

Náročnost zkoušek kolísá podle toho, která ze škol právě připravuje zadání. Tato 

skutečnost naznačuje, že nejsou dostatečně přesně definovány obsahy zkoušek. 
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Kontrola a hodnocení vyplněných zkušebních materiálů z písemné 

a ústní části zkoušek probíhají na jednotlivých jazykových školách na základě 

klíče připojeného k zadání, který obsahuje hodnotící kritéria a určuje bodovou 

dotaci jednotlivých částí zkoušky. Každou část písemné práce, jejíž kontrola není 

možná na základě klíče (písemný projev - sloh), opravují a hodnotí nezávisle na 

sobě dvě osoby. Pro hodnocení ústní části zkoušky neexistují žádná přesně 

stanovená kritéria, opora není zakotvena ani ve vyhlášce určující průběh státních 

jazykových zkoušek. Zkušební komisaři na Jazykové škole hlavního města Prahy 

se inspirovali kritérii používanými při hodnocení ústního výkonu v rámci 

jazykových zkoušek Goethova institutu a vypracovali si interní kritéria hodnocení, 

kterými se během zkoušky řídí. Ústní části zkoušky jsou přítomni tři zkušební 

komisaři, kteří na závěr o výsledku hlasují (poslední slovo má předseda zkušební 

komise). Celkový výsledek zkoušky se uchazeč dozví krátce po ukončení ústní 

části. Ihned na místě obdrží protokol o složení státní jazykové zkoušky a oficiální 

vysvědčení obdrží s několikadenním odstupem. Vysvědčení o složení státní 

jazykové zkoušky informuje o celkovém výsledku zkoušky. Nejsou zde obsaženy 

informace o bodovém zisku nebo o hodnotící škále, dokonce zde není ani 

vyznačena úroveň jazykové zkoušky dle SERR, čímž se výrazně snižuje 

výpovědní hodnota takového osvědčení (.Příloha 14, str. 138). 

Účast na jednotlivých zkouškách není podmíněna návštěvou 

přípravných jazykových kurzů. Až na Státní jazykovou zkoušku speciální není 

ničím omezena ani účast na jednotlivých zkouškách. Ke Státní jazykové zkoušce 

speciální se mohou přihlásit pouze úspěšní absolventi Státní jazykové zkoušky 

všeobegné nebo jiné jazykové zkoušky, která svým obsahem odpovídá Státní 

jazykové zkoušce všeobecné. Přestože v požadavcích k jednotlivým zkouškám je 

určen minimální věk uchazečů, je možné požádat o udělení výjimky (zpravidla na 

základě přezkoušení). Zvláštností českých státních jazykových zkoušek je 

možnost používat ve vymezených částech zkoušky slovník. Nejen u základní 

a všeobecné zkoušky, ale dokonce i u Státní jazykové zkoušky speciální. 

Zaměstnanci jazykových škol s právem státní zkoušky právě tuto skutečnost velmi 

kritizují. Dalším cílem kritiky z jejich strany je ústní část Státní jazykové zkoušky 

všeobecné, v níž se ověřuje znalost reálií a německy psané literatury. Především 

oblast reálií činí kandidátům velké obtíže, a zkušební komise proto často musejí 

velmi slevit ze svých nároků. Při zkoušce zohledňují i dosažené vzdělání a profesi 



88 

kandidáta. Úroveň znalostí reálií a literatury velmi kolísá. Pracovníci jazykových 

škol by rádi snížili náročnost těchto částí zkoušky. Nespokojenost panuje 

i s malým rozsahem zkušebních textů, který je vyhláškou stanoven. Vyhláška také 

omezuje výskyt neznámé slovní zásoby a gramatických struktur v testech, takže 

není možné pracovat s autentickými texty. 

Jednotlivé jazykové zkoušky tohoto systému mají různé zaměření. 

Státní jazykové zkoušky základní a všeobecnou i Osvědčení o základní znalosti 

jazyka můžeme charakterizovat jako zkoušky s všeobecným zaměřením. 

Samozřejmě se liší svým obsahem a náročností, v nejvyšší z nich je navíc 

testována znalost reálií a německé literatury. Přesto jsou ve své podstatě 

všeobecné. Naopak Státní jazyková zkouška speciální je jazykovou zkouškou 

specializovanou. Tomu odpovídá i těžiště v odlišných částech zkoušky. Rozdíly 

mezi zkoůškami jsou i z hlediska jejich využití. Mnoho uchazečů přichází složit 

zkoušku Osvědčení o základní znalosti jazyka, protože ji požaduje jejich 

zaměstnavatel. Stejně tak Státní jazyková zkouška speciální může být vnímána 

jako kvalifikační doklad. Složení některé ze zkoušek může být i podmínkou pro 

pracovní zařazení ve státní správě. 

Státní jazykové zkoušky všech stupňů tvoří ucelený systém 

a pokrývají úrovně B2 až C2. Naopak jazyková zkouška Osvědčení o základní 

znalosti jazyka se z tohoto systému vymyká a je nekoncepční, protože vznikla 

spíše „na objednávku". Je určena (a přizpůsobena) státním úředníkům, kteří 

v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii musí prokázat znalost cizího 

jazyka na určité úrovni. Z tohoto důvodu není v této práci zařazena její obsahová 

analýzy. Osvědčení o základní znalosti jazyka je jazyková zkouška na úrovni B1 

Společného evropského referenčního rámce. Osvědčení je vydáváno kandidátům 

po prokázání znalostí jazyka na úrovni absolventa základního jazykového kurzu 

(rozsah cca 420 hodin výuky). Zkouška se skládá z písemného testu a krátkého 

pohovoru. 



89 

4.2. Státní jazyková zkouška základní (SJZZ) 

Základní charakteristika zkoušky 

Státní jazyková zkouška základní je zařazena na úroveň B2 

Společného evropského referenčního rámce. Je nejnižším stupněm systému 

státních jazykových zkoušek pořádaných českými jazykovými školami s právem 

státní jazykové zkoušky. 

Obsah zkoušky 

Zkouška prověřuje kandidátovu dovednost rozumět slyšenému 

i čtenému projevu a samostatně se vyjadřovat písemnou i ústní formou. 

Předpokladem je aktivní znalost 2000 - 2500 lexikálních jednotek a pasivní 

znalost dalších 3 0 0 - 5 0 0 (všechny z tematických okruhů stanovených rámcovým 

a školním vzdělávacím programem pro základní kurz na jazykové škole). 

Očekává se znalost základních gramatických struktur německého jazyka 

nezbytných pro běžné dorozumění. Obsah zkoušky je zaměřen na témata denního 

života v německy mluvících regionech a v České republice. Kandidát má být 

obeznámen se základními údaji o politickém, hospodářském a kulturním (svátky, 

zvyky, osobnosti) životě v německy mluvících zemích (ve srovnání s ČR). 

Účastník 

Státní jazyková zkouška základní jc určena pro uchazeče starší 15 let. 

Tato věková hranice je pouze orientační a je možno udělit výjimky. Účast na 

zkoušce není podmíněna návštěvou přípravného kurzu na příslušné jazykové 

škole. V kurzech se kandidáti připravují ke zkoušce na základě práce 

s učebnicemi Delphín. Předpokládá se jazykové studium v rozsahu cca 450 

vyučovacích jednotek. Tento předpokládaný počet absolvovaných vyučovacích 

jednotek nekoresponduje se zařazením této zkoušky na referenční úroveň B2. 

Rozhodující pro posuzování a zařazení této zkoušky je ovšem její obsah. 

Platnost zkoušky 

Vysvědčení potvrzující úspěšné absolvování Státní jazykové zkoušky 

základní nepřináší absolventovy žádné pevně stanovené výhody. V rámci České 

republiky je samozřejmě možné prokázat jeho předložením určitý stupeň znalostí 



90 

německého jazyka (např. při přijímacích zkouškách na vysoké školy, pro pracovní 

zařazení ve státní správě). Platnost tohoto vysvědčení je však omezena jen na 

české území a v zahraničí není uznáváno jako ekvivalent německé jazykové 

zkoušky na úrovni B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf nebo alespoň zkoušky na 

úrovni B1 Zertifikat Deutsch. Navíc na něm není úroveň zkoušky dle Společného 

evropského referenčního rámce ani vyznačena. 

Struktura zkoušky 

Státní jazyková zkouška základní je tvořena dvěma částmi - písemnou 

a ústní. Jednotlivé části se nekonají během jednoho dne. Ústní část zkoušky 

probíhá nejdříve 14 dní po písemné. K ústní zkoušce je připuštěn pouze úspěšný 

absolvent písemné zkoušky. Názvy jednotlivých částí zkoušky jsou přejaty 

z oficiálních dokumentů Jazykové školy hlavního města Prahy. 

I. Písemná zkouška se skládá ze čtyř základních celků a celkem trvá 

přibližně 240 minut. Písemná zkouška je rozdělena do dvou bloků, které jsou od 

sebe odděleny přestávkou. 

1. Blok - trvá 150 minut; v tomto bloku mohou kandidáti používat slovníky, 

a) porozumění čtenému textu (60 min.) 

Na základě několika textů (2 - 3) se ověřuje kandidátovo porozumění. 

Celkový rozsah textů je 600 - 800 slov. Texty neobsahují neznámé gramatické 

učivo a počet neznámých výrazů je omezen na max. 7 %. Po přečtení textů 

vypracovává kandidát úkoly - zpravidla jde o směs výběrových a tvořených 

odpovědí. Jednotlivá zadání mohou obsahovat různý počet i různé typy úloh, 

celkový počet bodů je však vždy stejný. 

1) Odpovídá výpověď smyslu textu? Položky True - Falše. 

2) Kandidát vybírají mezi 3 možnostmi (Multiple-Choice) odpověď odpovídající 

svým smyslem určité pasáži z textu (für die Ferien war immer Geld da. = auf 

den Urlaub wollte niemand verzichten x die Ferien kosteten schon immer viel 

Geld x für jeden gab es Urlaubsgeld). 

3) Uchazeči doplňují zadané výrazy (různé slovní druhy) do mezer v textu tak, 

aby se výsledek obsahově shodoval s výchozím textem (Matching Items). 

Některé výrazy stačí přepsat beze změny, u některých je nutno upravit jejich 
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tvar (jde o výrazy jako ausländisch, bescheiden, bauen, deutsch, 

Entscheidung, höher, mehr als, teurer apod.). 

b) písemné vyjadřování - volné téma (90 min.) 

Kandidát písemně zpracuje 1 - 2 texty v celkovém rozsahu cca 300 

slov. Pokud je požadován pouze 1 text, volí si kandidát téma ze tří nabízených 

možností. Pokud je zadán i druhý text, píše se na společné (povinné) téma. 

1) Ze tří zadaných témat si kandidát jedno zvolí a zpracuje podle pokynů. 

Výsledný text má obsahovat cca 230 slov. Ke každému tématu je připojeno 

několik podotázek, které mohou uchazeči sloužit jako osnova pro jeho text. 

Příklady témat: Geht es auch ohne Handys?, Auto - der beste Freund des 

Menschen?, Studium und Arbeit im Ausland. 

2) Druhý text vychází z povinného tématu, zadání je jednotné pro všechny. 

Úkolem je napsat text v rozsahu '/2 strany (cca 70 - 100 slov). Obsahem může 

být například krátký dopis k různým příležitostem, popis nebo charakteristika 

osoby, úvaha apod. 

2. Blok - trvá 90 minut; kandidáti nesmí používat slovníky. 

c) porozumění vyslechnutému textu (30 min.) 

Kandidátovi jsou prezentovány 2 - 3 poslechové texty (rozsah celkem 

5 - 6 minut), každý z nich dvakrát. K obsahu textů se vztahují následující úkoly. 

Počet úloh i jejich typologie se může v jednotlivých ročnících zkoušky lišit, počet 

rozdělovaných bodů je neměnný. S úkoly se kandidáti seznámí ještě před 

poslechem každého textu, není určeno, ve které fázi poslechu je mají zpracovat. 

Žádný z textů nesmí obsahovat neznámé gramatické učivo a počet neznámých 

výrazů nesmí přesahovat 5 %. 

1) Kandidát zakroužkuje jednu ze tří nabízených variant (Multiple-Choice), jejíž 

obsah nejvíce odpovídá slyšenému textu. 

2) Kandidát doplňuje prázdná místa ve větách podle smyslu výchozího textu 

(doplňovací položky). Požadovanými údaji jsou zásadní informace textu. 

d) test gramatických a lexikálních struktur (60 min.) 

Jedná se o test o 60 položkách shrnující gramatické učivo stanovené 

učebními osnovami pro základní kurz jazykové školy a obsahující známou slovní 

zásobu. Tuto část tvoří několik oddílů. Všechny úkoly vycházejí z jednoho textu. 
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1) Kandidát zakroužkuje jednu ze tří nabízených variant (Multiple-Choice), která 

je jako jediná doplnitelná do textu s mezerami. Doplňovanými výrazy jsou 

různé slovní druhy ve funkci různých větných členů. 

2) Transformační cvičení. Úkolem je např. převést zadaná slovní spojení do 

určitého pádu a čísla (dieser bedeutende Philosoph - převést do 1. pádu 

množného čísla). 

3) Transformace vět do préterita (1. pododdíl; ist gestorben, bietet, finden) a do 

perfekta (2. pododdíl; löste, ließ sich beeinflussen, übergab). 

4) Převedení podtržených větných členů na vedlejší věty (mit 13 Jahren, nach 

dem Tod seines Vaters). 

5) Doplňování předložek (bez členu i se členem) do vynechaných míst 

v souvislém textu (obsah souvisí s textem z 1. oddílu). 

6) Transformace vět v činném rodě do rodu trpného (nebo naopak). Podmínkou 

zisku bodů je zachování stejného slovesného času a vyjádření původce děje. 

7) Transformace sloves uvedených v závorce v textu do tvaru konjunktivu 

příslušné časové roviny (zum Ausdruck bringen). 

II. Ústní část trvá přibližně 15 - 20 minut, je individuální a má dvě části. 

U kandidáta se ověřuje schopnost adekvátně reagovat v běžných situacích 

a dovednost plynně hovořit o tématech ze zveřejněného seznamu. Po zadání 

otázek má kandidát 1 5 - 2 0 minut na přípravu. 

1) Kandidát se představí a zkoušející s ním vedou krátký rozhovor. Následuje 

rozhovor vztahující se k běžným situacím, které jsou znázorněny na 

předložených obrázcích či fotografiích. 

2) Kandidát prokazuje svou schopnost hovořit o běžných tématech. Měl by 

ovládat slovní zásobu k20 tematickým okruhům. Jedno z témat si před 

začátkem ústní zkoušky vylosuje. Jejich seznam je součástí požadavků k této 

zkoušce. Každé z témat je podrobně popsáno (seznam témat viz Státní 

jazyková zkouška všeobecná). 

Hodnocení 

Pravidla pro hodnocení jednotlivých částí Státní jazykové zkoušky 

základní i podmínky pro opakování ústní části zkoušky se téměř bezekbytku 
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shodují s hodnocením aplikovaným při Státní jazykové zkoušce všeobecné (viz 

následující kapitola, oddíl Hodnocení). 

Doplňující informace 

Uchazeči zaplatí při podání přihlášky částku 1.500 Kč. Jedná se 

o poplatek za písemnou část zkoušky. Pokud ji úspěšně složí, postupují k ústní 

části zkoušky, za kterou zaplatí 500 Kč. Doklad o jejím zaplacení předkládá 

kandidát přímo zkušební komisi, u které skládá ústní zkoušku. Státní jazyková 

zkouška základní se zpravidla koná ve dvou termínech - v jarním a podzimním. 

4.2.1. Zkoušky na úrovni B 2 - hodnocení a srovnání 

SJZZ vs. Zertifíkat Deutsch fiir den Beruf 

Státní jazykovou zkoušku základní mohou skládat kandidáti starší 15 

let, Zertifíkat Deutsch fůr den Beruf je určen pro dospělé, což odpovídá jeho 

profesní specializaci. Naopak SJZZ je svým zaměřením zkouška všeobecná. 

Obě zkoušky se skládají z písemné a ústní části, přičemž písemnou 

část tvoří 4 pododdíly. Obě zkoušky testují čtení s porozuměním a poslech 

s porozuměním, v obou se setkáváme i s testem gramatických a lexikálních 

struktur. Česká zkouška navíc zařazuje oddíl písemné vyjadřování, zatímco 

v ZDfB je poslední oddíl věnován vedení korespondence. Kandidáti u české 

zkoušky mají při práci na oddílech porozumění čtenému textu a písemné 

vyjadřování možnost pracovat se slovníkem. U německých zkoušek není slovník 

k dispozici ani v jediném případě. Navíc by dle vyhlášky měly všechny části 

české zkoušky obsahovat pouze osnovami určené gramatické učivo a omezený 

počet neznámých výrazů. 

Typologie použitých úloh je v obou koncepcích podobná. Nejčastěji 

jsou zadávány položky Multiple-Choice a True - Falše. V případě ZJZZ se ještě 

hojně vyskytují doplňovací položky, položky přiřazovací a úlohy vyžadující 

transformaci zadaného výrazu, věty apod. Naopak německá zkouška často pracuje 

s otevřenými položkami vyžadujícími stručnou odpověď. Rozsah textů, s nimiž 

zkoušky pracují, je odlišný. Například v oddílu porozumění čtenému textu pracuje 

česká zkouška s texty v celkové délce 600 - 800 slov, ale německá zkouška jen 

s délkou kolem 400 slov. V subtestu písemné vyjadřování (SJZZ) sestavuje 
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kandidát text v rozsahu 300 slov, zatímco v (jediném srovnatelném) oddíle 

korespondence (ZDfB) je požadován text o 100 až 120 slovech. 

V české jazykové zkoušce se rozděluje 150 bodů - každý oddíl 

zkoušky disponuje shodným počtem 30 bodů. Stejně tak je totožná i hranice 

minimálního počtu bodů potřebných pro absolvování zkoušky - 19 bodů (63 %) 

v každém oddíle. Nelze tedy říci, že by tato zkouška měla jasně definované 

těžiště. Ani v německé koncepci zkoušky na úrovni B2 není těžiště patrné na 

první pohled, ale můžeme za ně považovat oddíl poslech s porozuměním a ústní 

část zkoušky. U ZDfB je naopak nápadná nízká bodová dotace pro subtest 

gramatických struktur a slovní zásoby, který představuje jen 13 % bodů. Kandidát 

musí v každém subtestu získat min. 60 % bodů. SJZZ je časově náročnější 

(240 min.), trvá o celou hodinu déle než ZDfB. 

' Absolvent Státní jazykové zkoušky základní obdrží vysvědčení, na 

němž není vyznačena úroveň jazykové zkoušky a které nemá mezinárodní 

platnost. Ani v České republice mu nezajišťuje pevně stanovené výhody. 

Certifikát udělovaný absolventům německé zkoušky je mezinárodně uznáván jako 

doklad pokročilé znalosti německého jazyka a je kromě výsledků v jednotlivých 

subtestech opatřen i hodnotící škálou, stručnou charakteristikou kompetencí 

absolventa zkoušky a úrovní jazykové zkoušky dle Společného evropského 

referenčního rámce. 

4.3. Státní jazyková zkouška všeobecná (SJZV) 

Základní charakteristika zkoušky 

Státní jazyková zkouška všeobecná je zkouškou na úrovni Cl 

Společného evropského referenčního rámce. Je středním stupněm systému 

státních jazykových zkoušek pořádaných českými jazykovými školami s právem 

státní jazykové zkoušky. 

Obsah zkoušky 

Zkouška prověřuje kandidátovy znalosti a míru osvojení německého 

jazyka v rozsahu 'jazykových prostředků a znalostí stanovených rámcovým 

a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz na jazykové škole. 

Požaduje se znalost cca 4000 lexikálních jednotek. Základní studijní literaturou 
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ktéto zkoušce jsou učebnice německého jazyka řady Em neu nakladatelství 

Hueber. Kandidát má být také obeznámen s reáliemi německy mluvících zemí 

(politický, hospodářský a kulturní život, historie, literatura - základní údaje, 

významné historické události, aktuální informace apod.). 

Účastník 

Účast na Státní jazykové zkoušce všeobecné se doporučuje až po 

dovršení 17 let. Tato věková hranice je pouze orientační a je možno udělit 

výjimku. Účast na zkoušce není podmíněna návštěvou přípravného kurzu na 

příslušné jazykové škole. 

Platnost zkoušky 

Vysvědčení potvrzující složení Státní jazykové zkoušky všeobecné 

nepřináší absolventovy žádné pevně stanovené výhody. V České republice je 

možné prokázat jeho předložením určitý stupeň znalostí německého jazyka (např. 

při přijímacích zkouškách na vysoké školy nebo při pohovoru s eventuálním 

zaměstnavatelem). Platnost tohoto vysvědčení je však omezena jen na naši 

republiku a v zahraničí není uznáváno jako ekvivalent německé jazykové zkoušky 

na úrovni Cl Zentrale Mittelstufenprufung. Úroveň zkoušky dle Společného 

evropského referenčního rámce není na vysvědčení vyznačena. Absolvování této 

zkoušky je však podmínkou pro připuštění uchazečů ke státním jazykovým 

zkouškám speciálním (překladatelská a tlumočnická), které reprezentují nejvyšší 

stupeň systému českých státních jazykových zkoušek. 

r Struktura zkoušky 

Státní jazyková zkouška všeobecná je tvořena dvěma částmi -

písemnou a ústní. Jednotlivé části se nekonají během jednoho dne. Ústní část 

zkoušky probíhá nejdříve 14 dní po písemné. K ústní zkoušce je připuštěn pouze 

úspěšný absolvent písemné zkoušky. Názvy jednotlivých částí zkoušky jsou 

přejaty z oficiálních dokumentů Jazykové školy hlavního města Prahy. 

I. Písemná zkouška se skládá ze čtyř základních celků a celkem trvá 

přibližně 240 minut. Písemná zkouška je rozdělena do dvou bloků, které jsou od 

sebe odděleny přestávkou. 



96 

1. Blok - trvá 150 minut; v tomto bloku mohou kandidáti používat slovníky. 

a) porozumění čtenému textu (60 min.) 

Na základě několika textů (2 - 3) se ověřuje kandidátovo porozumění 

čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 1200 - 1400 slov. Po přečtení 

textů vypracovává kandidát úkoly - zpravidla jde o směs výběrových a tvořených 

odpovědí. Hodnotí se obsah a srozumitelnost odpovědi, ne její gramatická 

správnost. Jednotlivá zadání mohou obsahovat různý počet úloh i různé typy, 

celkový počet boduje však vždy stejný. 

1) Kandidát volí mezi 3 možnostmi správnou odpověď (Multiple-Choice). 

Zadání různé: např. význam kterého slovního spojení není synonymní s 

významem pasáže z textu (auf den Markt werfen = auf den Markt bringen x 

dem Markt zur Verfügung stellen x dem Markt entziehen). 

2) Kandidát doplňuje do mezer v textu chybějící informace tak, aby výsledný 

text odpovídal svým obsahem textu výchozímu. Jedná se o samostatná slova 

i slovní spojení, která si kandidát vyhledá v textu a převede (v případě 

potřeby) do vhodného tvaru (doplňovací položky). 

3) Na základě obsahu textu řadí kandidát jednotlivá hesla (slovní spojení) podle 

jejich časové posloupnosti (např. příběh, popis výrobního postupu...). 

4) Kandidát odpovídá na otázku týkající se obsahu textu, odpověď formuluje 

svými slovy a celou větou (otevřená položka se stručnou odpovědí). 

5) Kandidát odpovídá na otázky týkající se obsahu textu, odpovědi vyhledává 

v textu (otevřená položka se stručnou odpovědí) a heslovitě zaznamenává 

(počet požadovaných údajů je vyznačen v závorkách). 

b) písemné vyjadřování - volné téma (90 min.) 
Kandidát napfäe text v rozsahu cca 500 slov. Tóma si volí ze tří 

možností a zpracuje je dle zadání (např. formou úvahy). Hodnotí se jeho 

dovednost zpracovat dané téma v cizím jazyce. Každé téma je doplněno několika 

body, které lze využít jako inspirace nebo osnovy. Zpravidla je určen počet bodů, 

k nimž se musí kandidát ve svém textu povinně vyjádřit, aby mu nebylo sníženo 

bodové hodnocení. Hodnocení může být sníženo i pokud kandidát nedodrží 

požadovaný rozsah textu, jasná kritéria však nejsou stanovena. Paradoxně může 

být kandidát postižen i pokud napíše více textu, než bylo požadováno, protože se 

vystavuje riziku vyššího počtu chyb. Příklady témat: Neue Medien und 
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Technologien, Sehen Sie mit rosaroter Brille in die Zukunft?, Kein Mensch ist eine 

Insel fůr sich selbst.. 

2. Blok - trvá 90 minut; kandidáti nesmí používat slovníky. 

c) porozumění vyslechnutému textu (30 min.) 

Kandidátovi jsou prezentovány 2 - 3 poslechové texty (rozsah celkem 

cca 8 minut), každý z nich dvakrát. K obsahu textů se vztahují následující úkoly. 

Počet úloh i jejich typologie se může v jednotlivých ročnících zkoušky lišit, počet 

rozdělovaných bodů je neměnný. S úkoly se kandidáti seznámí ještě před 

poslechem každého textu, není určeno, ve které fázi poslechu je mají zpracovat. 

Cílem této části zkoušky je zjištění stupně porozumění vyslechnutému textu. 

Hodnocen je obsah a srozumitelnost odpovědi, ne její gramatická správnost. 

1) Kandidát doplňuje prázdná místa ve větách podle smyslu výchozího textu (test 

tvořených odpovědí). Požadovanými údaji jsou zásadní informace textu. 

2) Kandidát zakroužkuje jednu ze tří nabízených variant (Multiple-Choice), jejíž 

obsah nejvíce odpovídá vyslechnutému textu. 

d) test gramatických a lexikálních struktur (60 min.) 

Test o 60 položkách shrnující gramatické učivo stanovené rámcovým 

a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz na jazykové škole. 

Tuto část tvoří několik oddílů (subtestů), jejichž počet se může v jednotlivých 

ročnících lišit. Všechny úkoly se týkají jediného tématu. 

1) Kandidát zakroužkuje jednu ze tří nabízených variant (Multiple-Choice), která 

je jako jediná doplnitelná do textu s mezerami. Doplňovanými výrazy jsou 

růzpé slovní druhy ve funkci různých větných členů. 

2) Výběrové a transformační cvičení. Kandidát volí ze zadaných slov (např. 

slovesa v infinitivu: treten, eintreten, antreten, stellen, einstellen, anstellen, 

legen, sein, halterí) slova hodící se na prázdná místa v krátkém textu. 

V případě potřeby upravuje také jejich tvar. Slov na výběr je více než mezer 

v textu, každé slovo smí být použito jen jednou. 

3) Transformace sloves v infinitivu do požadovaného času (préteritum, 

perfektum). Slovesa jsou uvedena v závorkách na konci vět. 

4) Doplňování vhodného slovesa (ve správném tvaru) do textu s vynechanými 

místy. Kandidátovi nejsou nabídnuty žádné možnosti, musí prokázat znalost 

slovní zásoby (otevřená položka se stručnou odpovědí). 
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5) Transformace infinitivů do pasivu (.schließen müssen, tun sollen, anstellen) či 

konjunktivu (geschehen, abfinden, halten können) a jejich doplnění do 

vynechaných míst v souvislém textu. 

II. Ústní část trvá přibližně 25 - 30 minut, je individuální a má tři části. Po 

zadání otázek má kandidát 1 5 - 2 0 minut na přípravu. 

1) Po krátkém představení uchazeče následuje rozhovor o situacích, které jsou 

znázorněny na předložených obrázcích či fotografiích (vztahují se 

k vylosovanému tématu a mohou sloužit jako osnova či nápověda). 

U kandidáta se ověřuje schopnost pohotově a spontánně reagovat v běžných 

situacích denního života a dovednost plynně a jazykově správně hovořit 

o tématech ze zveřejněného seznamu (téměř shodný s požadavky ke Státní 

jazykové zkoušce základní): Familie und Familienleben; Die Wohnung und 

ihre Einrichtung; Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen; Einkäufe, 

Geschäfte, Dienstleistungen; Bekleidung und Mode; Berufe, der Arbeitstag, 

Bildungswesen; der menschliche Körper, körperliche und psychische 

Eigenschaften; In der Stadt, auf dem Lande; Verkehr, Stadtverkehr; Die 

Tschechische Republik, mein Heimatort; Kommunikationsmöglichkeiten; Zeit, 

Wetter, Jahreszeiten; Krankheiten, beim Arzt; Urlaub, Ferien, Tourismus, 

Hotels; Sport und Touristik. Internationale Sportwettkämpfe; Massenmedien; 

Das kulturelle Leben; Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz; Tagesprogramm, 

Freizeitgestaltung; Probleme der Welt, Technik. Dovednost konverzovat 

o těchto tématech se neověřuje pouze u této části zkoušky, ale ve všech jejích 

oddílech. <r 
2) Zkouška znalostí reálií německy mluvících zemí a České republiky. Nároky 

kladené na uchazeče jsou podrobně definované v rámci 20 témat (s osnovou 

otázky) a doporučené studijní literatury. Pokud si kandidát vylosuje 

zeměpisnou otázky, má k dispozici mapu daného území. Nejdříve kandidát 

pohovoří o vylosovaném tématu (cca 3 min.) na základě svým poznámek, poté 

mu komise může klást doplňovací otázky (cca 2 min.). Dle informací od Mgr. 

Vajchra (vedoucího oddělení germánských jazyků Jazykové školy hlavního 

města Prahy) je při hodnocení kandidátova výkonu rozhodující podání 

základních faktů na dobré jazykové úrovni, ne znalost či neznalost okrajových 

jednotlivostí. 
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Okruhy ke zkoušce z reálií (osnovu uvádím pro ilustraci jen u 1. otázky): 

BRD - Lage, Oberfläche, Gewässer, Bundesländer, die größten Städte 

(Fläche, Einwohnerzahl, Grenzen - Nachbarländer, 2 - 3 Inseln, Meere, 

Landschaftstypen, Mittelgebirge wahlweise, 5-7 Flüsse, 2-3 Binnenseen, 

Zahl der Bundesländer, Einteilung in alte - neue, 4-5 Bundesländer und ihre 

Landeshauptstädte, Charakteristisches von 5 großen Städten); Österreich; 

Schweiz; Staatlicher Aufbau der deutschsprachigen Länder; Wirtschaft der 

BRD; Wirtschaft Österreichs; Wirtschaft der Schweiz; Bildungssystem der 

deutschsprachigen Länder; Sitten, Bräuche, Feste, Feiern, Staatsfeiertage; 

Reiseziele in den deutschsprachigen Ländern; Musik und bildende Kunst im 

deutschen Sprachraum; Wissenschaft und Technik im deutschen Sprachraum; 

Aus der Geschichte der deutschsprachigen Länder; Der 1. Weltkrieg und die 

20er Jahre; Die 30er Jahre in Deutschland, der 2. Weltkrieg; Nachkriegszeit 

bis zur Wende (Deutschland); Wiedervereinigung Deutschland und ihre 

politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen; Österreich im 20. 

Jahrhundert; Die Tschechische Republik (Lage, Oberfläche, Gewässer, 

Wirtschaft); Staatlicher Aufbau der ČR, Mitliedschaft in internationalen 

Organisationen. 

3) V poslední části ústní zkoušky se hodnotí dovednost hovořit v německém 

jazyce o vlastní četbě beletrie (v rozsahu minimálně 500 stran). Při podávání 

přihlášky ke zkoušce musí kandidáti přiložit seznam (alespoň) 5 titulů krásné 

literatury přečtených v originálním znění. Mělo by se jednat převážně o autory 

20. století. V tomto seznamu nesmí být uváděna literatura odborná, technická 

a překladová. Tři z pěti děl musí pocházet od autorů, které určuje jazyková 

škola (seznam se v jednotlivých ročnících zkoušky nemění). Dále musí 

kandidát znát alespoň 3 významné rakouské a švýcarské autory, nositele 

Nobelovy ceny za literaturu a představitele německy psané literatury 

v Čechách a na Moravě (včetně jejich díla). 

Seznam autorů, z nichž si kandidáti musí alespoň tři vybrat: H. Boll, H.C. 

Artmann, B. Brecht, I. Bachmann, A. Döblin, T. Bernhard, L. Feuchtwanger, 

S. Zweig, F. Fühmann, L. Fürnberg, G. Grass, M. Brod, P. Handke, F. Kafka, 

S. Heym, E.E. Kisch, E. Kästner, R.M. Rilke, S. Lenz, F. Werfel, J. Urzidil, K. 

Mann, H. Mann, T. Mann, E.M. Remarque, F. Dürrenmatt, A. Seghers, M. 
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Frisch, J.M. Simmel, H. Hesse, E. Strittmatter, P. Suskínd, K. Tucholsky, M. 

Walser, Ch. Wolf. 

Hodnocení 

Hodnocení Státní jazykové zkoušky všeobecné odpovídá ve všech 

ohledech pravidlům hodnocení Státní jazykové zkoušky základní. Rozdíly jsou 

zanedbatelné. V písemné části zkoušky lze získat celkem 120 bodů. Každá ze čtyř 

částí je dotována shodným počtem bodů (30). Liší se však počet úkolů, které je 

pro tento bodový zisk nutno vyřešit. Oddíl porozumění čtenému 

textu - 27 položek (některé odpovědi až 2 body), porozumění vyslechnutému 

textu - 30 položek (1 odpověď = 1 bod) a test gramatických a lexikálních 

struktur - 60 položek (1 odpověď = 0,5 bodu). 

. Písemný projev je hodnocen na základě následujících kritérií: přesnost 

vyjadřování (gramatická přesnost, pravopis; až 9 bodů), slovní zásoba (lexikální 

přesnost, bohatost, idiomy, souvětí; až 9 bodů) a stavba vět, obsah (zpracování 

zadaných bodů; až 8 bodů) a forma (slohový útvar, vnitřní uspořádání; max. 2 

body); dva body chybějící do plného počtu 30 bodů lze získat za celkový dojem. 

Pokud kandidát nenaplní stanovený rozsah textu nebo nevypracuje jednu ze dvou 

částí oddílu, případně se zcela odchýlí od zadaného tématu, je celá tato část 

hodnocena stupněm „nevyhověl/a". 

Maximální možný zisk v jednotlivých oddílech písemné části zkoušky 

je tedy 30 bodů (1/4 celkového počtu bodů), jednotné minimum pro zvládnutí 

každé z nich je 19 bodů (cca 63 %). Pro postup k ústní části zkoušky musí 

kandidát získat alespoň 76 bodů (cca 63 %). Pokud kandidát neuspěl v jednom ze 

čtyř oddílů, ale celkem dosáhl 76 nebo více bodů, je jeho výkon hodnocen jako 

vyhovující a uchazeč postupuje k ústní části zkoušky. Po sečtení počtu bodů 

následuje jejich převod na známku. Kandidát se ziskem 106 a více bodů je 

hodnocen „výborně", výkon nad 90 bodů „velmi dobře" a pásmo mezi 76 až 90 

body je hodnoceno „dobře". Kdo získal méně bodů, ten „nevyhověl". Do ledna 

2005 platilo pravidlo určující, že kandidát, jehož výkon byl v písemné části 

zkoušky ohodnocen jako „dobrý", nemůže již celkově získat lepší známku (ani 

pokud bude jeho výkon u ústní části zkoušky výborný). 

Při hodnocení ústní části Státní jazykové zkoušky všeobecné jsou 

rozhodující následující kritéria: praktické zvládnutí jazyka v jeho sociálních 
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funkcích, výslovnost, intonace, celková dynamika ústního projevu, znalosti reálií 

německy mluvících zemí i České republiky. O klasifikaci ústní části rozhoduje 

zkušební komise hlasováním. Po složení ústní části zkoušky jsou určeny celkové 

výsledky jazykové zkoušky. Uchazeč může prospět s vyznamenáním (1), prospět 

velmi dobře (2), prospět (3) nebo neprospět (4). Pokud kandidát neuspěje u ústní 

části zkoušky, má právo požádat/její opakování. Podmínkou je, aby jeho výkon 

u písemné části zkoušky byl klasifikován jako výborný nebo velmi dobrý. 

Doplňující informace 

Poplatek za účast na Státní jazykové zkoušce všeobecné činí 2.600 Kč. 

Jestliže však kandidát nepostoupí k ústní části zkoušky, vrací se mu zpět částka 

800 Kč (poplatek za ústní část zkoušky). Státní jazyková zkouška všeobecná se 

zpravidla koná ve dvou termínech - v jarním a podzimním. 

4.3.1. SJZV - hodnocení a srovnání 

Státní jazyková zkouška všeobecná vs. základní 

Základní rozdíl mezi těmito dvěma zkouškami představuje jejich 

náročnost, tedy dosažená úroveň komunikativních a jazykových kompetencí 

kandidátů. SJZV se pohybuje na úrovni Cl, SJZZ o stupeň níže. Obě zkoušky jsou 

svým obsahem všeobecné. Shodné jsou i testované komunikativní aktivity. 

Písemná část obou zkoušek obsahuje oddíly porozumění čtenému textu, písemné 

vyjadřování (volné téma), porozumění vyslechnutému textu a test gramatických 

a lexikálních struktur. Všechny subtesty dostávají i shodný časový prostor. Liší se 

samozřejmě svým obsahem, jeho náročností a množstvím úloh. Naopak typologie 

úloh je prakticky totožná. Nejčastěji se vyskytují položky Multiple-Choice, 

výběrové položky, otevřené položky se stručnou odpovědí a transformační úlohy. 

Zásadní rozdíly jsou patrné v rozsahu jednotlivých textů (při stejném časovém 

prostoru). Například v subtestu porozumění čtenému textu pracuje kandidát 

u SJZZ s texty o celkové délce 600 - 800 slov a u SJZV téměř s dvojnásobkem 

(1200 - 1400). Podobný poměr je mezi počtem slov požadovaných v oddílu 

písemné vyjadřování u SJZZ (300 slov) a SJZV (500 slov). 

V ústní části zkoušky jsou patrné další odlišnosti. Zatímco u SJZZ trvá 

ústní zkouška maximálně 20 minut a má jen dvě části, u SJZV trvá ústní část až 
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30 minut a má tři části. Shoda je pouze v první části, kdy se kandidát představí 

a hovoří o situaci znázorněné na obrázku. U SJZZ následuje rozhovor na 

vylosované téma ze seznamu. U SJZV kandidát odpovídá na vylosovanou otázku 

z reálií a nakonec hovoří o své četbě beletrie a o německy psané literatuře obecně. 

Definované požadavky znějí poměrně náročně, ale zkušební komise očekávají od 

uchazečů jen naprosto základní znalosti. Navíc při zkoušce často zohlední i účel, 

se kterým kandidát o složení zkoušky usiluje (např. zvýhodnění při přijímacích 

zkouškách na vysokou školu, kvalifikační požadavky v zaměstnání, postup ke 

Státní jazykové zkoušce speciální...). 

Hodnotící kritéria jsou u obou zkoušek shodná, stejně jako celkový 

počet bodů (150) a počet bodů udělovaný v jednotlivých subtestech (30). Totožná 

jsou i postupová kritéria (min. 19 bodů v každém oddíle = 63 % bodů) a celková 

hodnotící škála. Absolventi zkoušek obdrží stejné vysvědčení, které se liší pouze 

názvem zkoušky. Absolvování SJZV je podmínkou pro připuštění ke Státní 

jazykové zkoušce speciální. 

SJZV vs. Zentrale Mittelstufenprufung 

Státní jazyková zkouška všeobecná představuje český protějšek 

německé jazykové zkoušky Zentrale Mittelstufenprufung. Obě se svou náročností 

pohybují na úrovni Cl a mají všeobecné zaměření. Cílová populace je u ZMP 

definována jako osoby starší 16 let, ke SJZV jsou připuštěny osoby starší 17 let. 

Odlišnosti se vyskytují ve skladbě testovaných komunikativních 

aktivit. Obě zkoušky shodně v písemné části zařazují subtesty čtení 

s porozuměním, poslech s porozuměním a písemný projev, SJZV navíc zařazuje 

oddíl věnovaný testu gramatických a lexikálních struktur. V ústní části německé 

jazykové zkoušky je prověřována především kandidátova schopnost interakce 

a argumentace během rozhovoru o předloženém obrázku, zadané situaci nebo 

během diskuse. Naopak SJZV věnuje prostor spíše prověřování faktografických 

znalostí z oblasti reálií a literatury německy mluvících zemí. Přitom se zkušební 

komise spokojí s velmi nízkou úrovní znalostí a je ochotna tolerovat i zásadní 

neznalosti. Proto je na místě pochybnost o opodstatněnosti této části zkoušky. 

Typologie úloh v písemné části těchto zkoušek se příliš neliší. Obě 

využívají otevřené položky se stručnou odpovědí, položky Multiple-Choice 

i doplňovací a přiřazovací položky. V české koncepci se navíc objevuje velký 



103 

počet transformačních úloh. Písemná část SJZV trvá 240 minut (4 oddíly), ZMP 

210 minut (3 oddíly). U obou zkoušek je bodová dotace všech oddílů totožná - 30 

bodů. U české zkoušky je minimum bodů nutných pro postup ve všech oddílech 

19 bodů (= 63 %). V rámci ZMP je tato hranice u jednotlivých oddílů různá, 

přičemž neklesá pod 50 % bodů a nepřevyšuje 60 % bodů. Liší se rozsah 

zkušebních i požadovaných textů. V českém oddílu porozumění čtenému textu 

kandidát pracuje s texty v celkové délce 1200 - 1400 slov, v německé zkoušce se 

v oddílu čtení s porozuměním pracuje s texty v rozsahu kolem 2000 slov (větší 

časová dotace). V oddílu poslech s porozuměním pracuje česká zkouška 

s nahrávkami o celkové délce cca 8 minut, německá zkouška s nahrávkami 

dlouhými až 12 minut. Navíc se v případě německé koncepce jedná o texty 

autentické. Texty přehrávané u státních jazykových zkoušek jsou sice namluvené 

rodilým mluvčím, ale nejedná se o autentické nahrávky (z rozhlasového vysílání 

apod.). Tyto texty jsou upravené tak, aby jejich slovní zásoba i použité gramatické 

struktury odpovídaly znalostem kandidátů. Kandidáti u obou zkoušek produkují 

i vlastní text na zadané téma. V české koncepci je požadován rozsah 500 slov, 

v německé jen 200 slov. Uchazeči jsou u české zkoušky zvýhodněni možností 

používat při psaní textu a při prokazování porozumění čtenému textu slovník. 

Absolventy SJZV opravňuje vystavené vysvědčení postoupit ke Státní 

jazykové zkoušce speciální. Absolventi ZMP jsou na některých německých 

vysokých školách a univerzitách osvobozeni od jazykových přijímacích zkoušek. 

Grafická podoba těchto dvou certifikátů je samozřejmě odlišná. Liší se však 

i obsažené údaje. České vysvědčení informuje pouze o celkovém prospěchu 

u zkoušky a nabízí přehled jednotlivých stupňů (bez bodové škály). Osvědčení 

0 absolvování zkoušky ZMP informuje navíc i o úrovni zkoušky, výsledcích 

v jednotlivých subtestech a o hodnotící škále, charakterizuje samotnou zkoušku 

1 její průběh a popisuje kompetence absolventa. 

SJZV vs. německé jazykové zkoušky na úrovni C2 a GDS 

Českou jazykovou zkoušku SJZV lze porovnávat i s jazykovými 

zkouškami Goethova institutu, které jsou na vyšší referenční úrovni. Podobně by 

se dala tato zkouška srovnávat i se zkouškou na nižší úrovni, ale v našem případě 

by takové srovnání mělo jen nízkou výpovědní hodnotu, protože v německém 
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systému představuje úroveň B2 prozatím pouze profesně zaměřená jazyková 

zkouška Zertifikat Deutsch für den Beruf 

Do srovnání jsou tedy zahrnuty německé jazykové zkoušky Zentrale 

Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom (obě na úrovni C2) a Großes 

Deutsches Sprachdiplom (dle Goethova institutu nad úrovní C2). Cílem srovnání 

je konfrontace mezi Státní jazykovou zkouškou všeobecnou a jazykovými 

zkouškami vycházejícími z odlišné koncepce. 

Všechny zkoušky se skládají z písemné a ústní části, jen u zkoušek 

KDS a GDS se koná nejdříve ústní část. Testované komunikativní aktivity se 

samozřejmě také liší. SJZV tradičně zařazuje subtesty porozumění čtenému textu, 

písemné vyjadřování, porozumění vyslechnutému textu a test gramatických 

a lexikálních struktur. Písemná část ZOP je ve svém obsahu velmi podobná. 

A přestože se to podle názvu nezdá, oddíl testující vyjadřovací dovednost 

představuje protějšek českého testu gramatických a lexikálních struktur. Velké 

odlišnosti panují mezi SJZV a koncepcí jazykových zkoušek Deutsches 

Sprachdiplom für Ausländer. Vyskytují se zde navíc subtesty diktát a úlohy 

k četbě, které nemají v české koncepci žádný ekvivalent, a naopak úplně chybí 

subtest poslech s porozuměním. Odlišná je i délka jednotlivých zkoušek. Oproti 

čtyřhodinové písemné zkoušce v rámci SJZV, trvá ZOP a KDS přibližně 5 hodin a 

GDS dokonce přes 10 hodin. 

Koncepce ústní části zkoušky je u každé výše zmíněné zkoušky 

odlišná. SJZV přechází po krátkém úvodním rozhovoru ke zkoušce z reálií 

německy mluvících zemí a následuje rozhovor o četbě a německy psané literatuře 

obecně^ U ZOP kandidát na základě předloženého textu přednese jeho shrnutí 

a zodpovídá zadané otázky. A u ústní části zkoušek KDS a GDS kandidát předčítá 

předem zveřejněný text a pronese projev na zadané téma. 

Z hlediska typologie úloh je pozorovatelný zásadní rozdíl. Zatímco 

SJZV ještě obsahuje v omezené míře (ale přece) úlohy, kdy kandidát volí 

správnou odpověď z nabízených možností (Multiple-Choice) nebo přiřazuje různé 

položky na vhodná místa, nevyskytuje se tento typ úloh u jazykových zkoušek 

Goethova institutu na úrovni C2. Drtivou převahu mají otevřené položky se 

stručnou nebo širokou odpovědí a položky doplňovací. Rozdíly panují i v délce 

textů, s nimiž kandidáti u zkoušky pracují nebo které mají sami napsat. Například 

kandidátův samostatný písemný projev u SJZV má mít rozsah cca 500 slov, u ZOP 
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minimálně 250 slov, KDS tento oddíl vůbec neobsahuje a GDS požaduje délku 

500 až 700 slov. 

Na rozdíl od bodového hodnocení SJZV není evaluace jednotlivých 

oddílů u německých zkoušek symetrická. Například subtesty diktát a test 

vyjadřovací dovednosti v rámci zkoušek Deutsches Sprachdiplom für Ausländer 

představují pouze po 10 % všech bodů. Stejně tak u ZOP je méně bodově 

hodnocen oddíl poslech s porozuměním. U KDS a GDS představují těžiště 

písemné části zkoušky shodně oddíly výklad textu a úlohy k četbě, u GDS navíc 

oddíl slohová stať. Nejvyšší nároky z hlediska bodového zisku klade na kandidáty 

SJZV. V každém oddílu zkoušky musí získat minimálně 63 % bodů. U KDS 

a GDS je tato hranice pohybuje kolem 50 % bodů a u ZOP mezi 50 a 60 % bodů 

(podle oddílu). 

Absolventi Státní jazykové zkoušky všeobecné mají právo přihlásit se 

ke Státní jazykové zkoušce speciální (C2). Udělené vysvědčení informuje pouze 

o celkovém hodnocení výkonu. Hodnotící škála není k dispozici, stejně jako 

informace o referenční úrovni této zkoušky či její základní charakteristika. 

Certifikáty udělované absolventům jazykových zkoušek německé koncepce 

všechny tyto údaje obsahují. Navíc zajišťují svým držitelům pevně stanovené 

výhody - osvobození od přijímacích jazykových zkoušek na německé vysoké 

školy a univerzity, zvýhodnění při žádosti o udělení německého státního 

občanství atd. 

SJZV vs. Státní jazykové zkoušky speciální 

Všechny tyto zkoušky vycházejí ze stejné koncepce, a proto jsou mezi 

nimi rozdíly především obsahové. Z hlediska organizace si jsou samozřejmě 

velmi blízké. Státní jazykové zkoušky speciální jsou klasifikovány jako jazykové 

zkoušky na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce, tedy o stupeň 

výše než Státní jazyková zkouška všeobecná. Jejich názvy prozrazují, že jsou 

odlišného zaměření, SJZV je zkouškou všeobecnou, JZZS jsou zkoušky 

specializované na obor překladatelský nebo tlumočnický. Předpokládá se účast 

kandidátů starších 18 let. Složení SJZV je podmínkou připuštění ke SJZS. 

Všechny tyto státní jazykové zkoušky obsahují písemnou a ústní část. 

Podmínkou účasti na ústní části zkoušky je úspěšné absolvování písemné části 

zkoušky. Písemná část trvá vždy 240 minut, ale testované komunikativní aktivity 
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se liší podle zaměření zkoušek. SJZV testuje porozumění čtenému a porozumění 

vyslechnutému textu, písemný projev a znalost gramatických a lexikálních 

struktur. Tyto znalosti a kompetence se u kandidátů na složení spaciálních 

zkoušek automaticky předpokládají. SJZS překladatelská zařazuje oddíly 

porozumění čtenému textu a reálie, překlad z německého jazyka do češtiny 

(a naopak) a oddíl resumé, kdy kandidát shrnuje německy obsah českého textu. 

SJZS tlumočnická naopak zařazuje porozumění vyslechnutému textu a reálie, 

stručnou českou reprodukci vyslechnutého německého textu (a naopak). Zatímco 

u SJZV je povoleno používat slovník u oddílů porozumění čtenému textu 

a písemný projev, mohou uchazeči o překladatelskou státní jazykovou zkoušku 

pracovat se slovníkem (a dokonce i s dalšími příručkami) během celé písemné 

zkoušky. Naopak během tlumočnické zkoušky je slovník k dispozici jen při 

reprodukci vyslechnutého českého textu v němčině. Dle zaměření jednotlivých 

zkoušek se odlišuje i průběh ústních zkoušek. U SJZV je důraz kladen na znalost 

reálií německy mluvících zemí a na četbu, ústní část SJZS překladatelské 

prověřuje znalost reálií a opět testuje dovednost převádět text z jednoho jazyku do 

druhého (tentokrát ústně). Ústní část SJZS tlumočnické představuje její těžiště 

a kromě znalostí reálií testuje především dovednost tlumočení z jednoho jazyka 

do druhého. 

Obě speciální jazykové zkoušky pracují s autentickými texty (na 

rozdíl od SJZV). Vedle samostatné produkce textů se v nich vyskytují otevřené 

položky se stručnou odpovědí a položky True - Falše. Ve SJZV je samozřejmě 

v souvislosti s jejím všeobecným zaměřením pestřejší skladba typů úloh (položky 

Multipje-Choice, doplňovací a přiřazovací položky, otevřené položky se stručnou 

odpovědí a transformační úlohy). 

Hodnocení jednotlivých oddílů speciálních zkoušek není symetrické 

jako v případě SJZV. U překladatelské zkoušky je těžištěm oddíl testující 

porozumění čtenému textu a znalost reálií německy mluvících zemí, který 

disponuje 45 % bodů písemné části zkoušky. U tlumočnické zkoušky představuje 

těžiště také první oddíl, jenž ověřuje porozumění vyslechnutému textu a znalost 

reálií. Disponuje dokonce nadpoloviční většinou bodů písemné části (52 %). 

Všechny ostatní oddíly jsou pak oceněny nižší bodovou dotací (30 bodů). 
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4.4. Státní jazyková zkouška speciální (SJZS) -

obor překladatelský a obor tlumočnický 

Základní charakteristika zkoušek 

Státní jazyková zkouška speciální je jazykovou zkouškou na úrovni C2 

Společného evropského referenčního rámce. Je nejvyšším stupněm systému 

státních jazykových zkoušek pořádaných českými jazykovými školami s právem 

státní jazykové zkoušky. Je možno ji složit ve dvou oborech - překladatelském 

a tlumočnickém. Vzhledem ke skutečnosti, že obecná charakteristika 

i požadovaný rozsah znalostí jsou u zkoušek pro oba obory obdobné, jsou obě 

speciální zkoušky pojednány ve společné kapitole Oejich rozdíly jsou 

zohledněny). 

Obsah zkoušky 

Obsah Státní jazykové zkoušky speciální (obor překladatelský 

i tlumočnický) je zaměřen podobným směrem jako obsah Státní jazykové zkoušky 

všeobecné. Předpokladem je hluboká znalost německého jazyka a vysoká míra 

jeho osvojení, jistota v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro 

různé obory v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem 

pro vyšší specializované kurzy jazykových škol. Požaduje se aktivní znalost 

cca 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000 - 3000 lexikálních 

jednotek z obecné i profesně orientované slovní zásoby německého jazyka (viz 

kandidátům obor). Těžištěm SJZS pro obor překladatelský je písemná část, u SJZS 

pro obor tlumočnický je j ím naopak část ústní. 

Účastník 

Ke Státní jazykové zkoušce speciální mohou přistoupit pouze 

kandidáti, kteří již úspěšně složili Státní jazykovou zkoušku všeobecnou. Ta může 

být prominuta uchazečům, kteří v německy mluvící zemi složili maturitní zkoušku 

nebo ukončili vysokoškolské vzdělání, absolvovali úspěšně jazykové zkoušky 

Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines nebo Großes Deutsches Sprachdiplom, 

popřípadě mají ukončené studium germanistiky na filozofické či pedagogické 

fakultě. Účast na zkoušce není podmíněna návštěvou přípravného kurzu na 
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příslušné jazykové škole. Kurz mohou navštěvovat pouze absolventi Státní 

jazykové zkoušky všeobecné. 

Platnost zkoušky 

Vysvědčení prokazující složení Státní jazykové zkoušky speciální 

(obor překladatelský, obor tlumočnický) opravňuje absolventa k podání žádosti 

o udělení statusu soudního překladatele. Absolventovi však nevzniká na tuto 

funkci automatický nárok. V České republice je možné prokázat jeho předložením 

znalosti německého jazyka na vysoké úrovni (např. při přijímacích zkouškách na 

vysoké školy nebo při hledání zaměstnání). Platnost tohoto vysvědčení je však 

omezena jen na naši republiku a v zahraničí není uznáváno jako ekvivalent 

německých jazykových zkoušek Goethova institutu na úrovni C2 (Zentrale 

Oberstufenprufung a Kleines Deutsches Sprachdiplom). Úroveň zkoušky dle 

Společného evropského referenčního rámce není na vysvědčení vyznačena. 

Struktura zkoušky 

Státní jazyková zkouška speciální se skládá z písemné a ústní části. 

Jednotlivé části se nekonají během jednoho dne. Ústní část zkoušky probíhá 

nejdříve 14 dní po písemné. K ústní zkoušce je připuštěn pouze úspěšný absolvent 

písemné zkoušky. Názvy jednotlivých částí zkoušky jsou přejaty z oficiálních 

dokumentů Jazykové školy hlavního města Prahy. 

• Státní jazyková zkouška speciální: obor překladatelský 

I. Písemná zkouška se skládá ze čtyř základních celků a celkem trvá 240 

minutef Při práci mohou kandidáti používat slovníky a po dohodě se zkušební 

komisí i další příručky. 

a) porozumění čtenému textu a reálie 

Kandidátovi jsou předloženy 2 - 3 autentické texty různých funkčních 

stylů v celkovém rozsahu 1400 - 1500 slov. K jednotlivým textům jsou připojeny 

různorodé úlohy (30). Testuje se uchazečův stupeň porozumění čteným textům 

i dovednost vyhledávat požadované informace a pracovat s nimi. 

1) Na základě textu A má kandidát obsáhle a přesně vlastními slovy zodpovědět 

otázky (otevřené položky se širokou odpovědí). 
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2) Kandidát ověřuje platnost předložených tvrzení, konfrontuje jejich obsah 

s obsahem textu A (položky True - Falše). 

3) Kandidát zodpovídá vlastními slovy otázky týkající se obsahu textu B 

(otevřené položky se širokou odpovědí). 

4) Kandidát zodpovídá vlastními slovy otázky týkající se obsahu textu C 

(otevřené položky se širokou odpovědí). 

5) Kandidát zodpovídá tematicky blízké otázky z okruhu reálií (otevřené položky 

se širokou odpovědí). Odpovědi na otázky není možné vyčíst z textů. 

Požadovány jsou znalosti patřící k všeobecnému přehledu osob zabývajících 

se podrobněji německým jazykem (Warum hat Dresden den Beinamen 

„Elbflorenz"?; Kennen Sie Bachs langjährige Wirkungsstätte in einer sehr 

bekannten sächsischen Großstadt?). 

b) překlad z jazyka německého do českého 

Kandidát překládá zadaný text z němčiny do češtiny. Jedná se 

o náročný autentický (obecný nebo odborný) text v rozsahu 200 - 250 slov. 

c) překlad z jazyka českého do německého 

Kandidát překládá český text ( 1 - 2 ) v rozsahu 200 - 250 slov do 

německého jazyka. 

d) resumé 

V této části uchazeči vypracovávají shrnutí autentického českého textu 

(cca 500 slov) v německém jazyce (200 - 250 slov). Úkolem je shrnout obsahově 

relevantní fakta z výchozího textu (zpravidla novinový článek) v jejich logické 

návaznosti. Výchozí text může mít obecný i odborný charakter. 

0 

II. Ústní část trvá přibližně 25 - 30 minut, je individuální a má tři základní 

části. Po zadání otázek má kandidát 1 5 - 2 0 minut na přípravu. 

1) Komise testuje uchazečovu dovednost porozumět vyslechnutému projevu, 

dovednost pohotově reagovat a jazykově správně hovořit na zadané téma 

z politické, hospodářské nebo kulturní oblasti týkající se německy mluvících 

zemí nebo České republiky. 

2) Kandidát ústně převádí do češtiny text v německém jazyce. 

3) Ověřuje se kandidátova dovednost ústně převést do němčiny text v českém 

jazyce. 
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• Státní jazyková zkouška speciální: obor tlumočnický 

I. Písemná zkouška se skládá ze tří základních celků a celkem trvá přibližně 

180 minut. Kandidáti mohou používat slovníky pouze při vypracovávání úloh v 

oddílu c. 

a) porozumění vyslechnutému textu a reálie 

Kandidátovi jsou přehrány 2 - 3 texty v celkové délce cca 10 minut 

(1000 - 1200 slov). Každý z textů je přehrán dvakrát. K jednotlivým textům jsou 

připojeny různorodé úlohy (55) - vyhledávání odpovědí v textu, formulování 

odpovědí vlastními slovy (otevřené položky se stručnou odpovědí), volba mezi 

variantami ano - ne (položky True - Falše), odpověď jediným slovem 

(doplňovací položky) apod. Testuje se stupeň porozumění vyslechnutým textům 

i dovednost vyhledávat požadované informace a pracovat s nimi. Důraz je kladen 

na znalost reálií německy mluvících zemí a České republiky (např. texty 

o známých městech, významných osobnostech). 

b) stručná česká reprodukce vyslechnutého německého textu 

Kandidátovi je dvakrát (po částech) přehrán text v německém jazyce 

(cca 6 min., 600 slov). Jeho úkolem je tento text reprodukovat česky (150 - 200 

slov). Kandidát si dělá během obou poslechů poznámky o obsahu textu, na jejichž 

základě pak sepíše stručnou reprodukci. Výsledná reprodukce je hodnocena 

především na základě svého obsahu (zaznamenání klíčových pojmů; 20 bodů), 

zohledněna je i úroveň českého jazyka (7 bodů). Za celkový dojem je možno 

udělit až 3 body. 

c) reprodukce vyslechnutého českého textu v němčině 

Kandidát vyslechne český text (dvakrát) v rozsahu přibližně 6 minut 

(cca 600 slov) a sestaví jeho reprodukci v německém jazyce. Požadovaný rozsah 

kandidátova textuje 400 - 450 slov. Při psaní může kandidát používat slovník. Při 

hodnocení se sleduje obsah textu (až 8 bodů), gramatická a ortografická úroveň 

textu (až 9 bodů), použitá slovní zásoba (5 bodů) a syntax (3 body). Za celkový 

dojem lze udělit až 5 bodů. 

II. Ústní část trvá přibližně 40 - 45 minut, je individuální a má tři základní 

části. V případě této zkoušky nemá kandidát k dispozici čas na přípravu. 
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1) Komise ověřuje kandidátovu dovednost hovořit v německém jazyce pohotově, 

plynně a jazykově správně o zadaných tématech z politické, hospodářské nebo 

kulturní oblasti týkající se německy mluvících zemí nebo České republiky. 

2) Testuje se kandidátova dovednost konsekutivně tlumočit mluvený 

i reprodukovaný projev z německého jazyka do češtiny. 

3) Hodnotí se kandidátova dovednost konsekutivně tlumočit mluvený 

i reprodukovaný projev z českého jazyka do němčiny. 

Hodnocení 

• Hodnocení Státní jazykové zkoušky speciální: obor překladatelský 

Maximální možný zisk ve čtyřech oddílech písemné zkoušky je 

celkem 164 bodů. Oddíl porozumění čtenému textu a reálie je bodově ohodnocen 

nejvíce, lze v něm získat až 74 bodů (45 % všech bodů v písemné části zkoušky). 

Pro úspěšné složení tohoto oddílu je požadován zisk minimálně 48 bodů (cca 

65 % bodů oddílu). Zbylé tři oddíly jsou bodovány shodně. Každý z nich 

disponuje maximálně 30 body (cca 18 %) a kandidát musí získat vždy alespoň 19 

bodů (63 %). 

• Hodnocení Státní jazyková zkouška speciální: obor tlumočnický 

V průběhu písemné části zkoušky může kandidát nasbírat až 125 

bodů, hranicí úspěchu je zisk 83 bodů (cca 66 %). Oddíl porozumění 

vyslechnutému textu a reálie i u této zkoušky disponuje nejvíce body (65 bodů = 

52 %), tentokrát dokonce nadpoloviční většinou. Minimum pro úspěch v této části 

je 45 bodů (= 70 %). Zbývající dva oddíly rozdělují po 30 bodech (24 % každý) 

a minimální požadovaný zisk je 19 bodů (63 %). 

Při hodnocení ústní části Státní jazykové zkoušky speciální jsou 

rozhodující následující kritéria: praktické zvládnutí jazyka v jeho sociálních 

funkcích, výslovnost, intonace, celková dynamika ústního projevu, znalosti reálií 

německy mluvících zemí i České republiky. O klasifikaci ústní části rozhoduje 

zkušební komise hlasováním. 

Po složení ústní části zkoušky jsou určeny celkové výsledky jazykové 

zkoušky (jednání zkušební komise při hodnocení je neveřejné). Uchazeč může 

prospět s vyznamenáním (1), prospět velmi dobře (2), prospět (3) nebo neprospět 

(4). Pokud kandidát neuspěje u ústní části zkoušky, má právo požádat o její 
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opakování. Podmínkou je, aby jeho výkon u písemné části zkoušky byl 

klasifikován jako výborný nebo velmi dobrý. 

Doplňující informace 

Poplatek za účast na Státní jazykové zkoušce speciální překladatelské 

činí 4.000 Kč. V případě neúspěchu u písemné části nepostupuje k ústní části 

zkoušky a jazyková škola mu vrátí 1.000 Kč. Za Státní jazykovou zkoušku 

speciální tlumočnickou zaplatí kandidáti o 200 Kč více. Neúspěšným kandidátům 

nepřipuštěným k ústní zkoušce se vrací 1.200 Kč. 

4.4.1. SJZS - hodnocení a srovnání 

SJZS vs. německé jazykové zkoušky na úrovni C2 a GDS 

Státní jazyková zkouška speciální je zařazena na úroveň C2 

Společného evropského referenčního rámce stejně jako jazykové zkoušky 

Goethova institutu Zentrale Oberstufenpriifung a Kleines Deutsches 

Sprachdiplom. Do srovnání je zařazena i zkouška G rojí es Deutsches 

Sprachdiplom, která je Goethovým institutem řazena nad úroveň C2 a odpovídá 

kompetencím blízkým úrovni rodilého mluvčího. 

Zatímco jazykové zkoušky německé koncepce na této úrovni mají 

všeobecné zaměření, jsou SJZS specializované na překladatelský nebo 

tlumočnický obor. Z tohoto důvodu se významně liší i skladba testovaných 

komunikativních aktivit. V písemné části speciálních státních zkoušek se hodnotí 

uchazečovo porozumění čtenému nebo vyslechnutému textu (dle oboru) a znalosti 

reálií německy mluvících zemí. SJZS překladatelská dále zařazuje překlad 

z německého jazyka do češtiny (a naopak) a resumé (českého textu německy). 

Německé jazykové zkoušky zařazují oddíly jako výklad textu (po obsahové 

a lexikální stránce), test vyjadřovací dovednosti, poslech s porozuměním, 

slohovou stať nebo diktát. Každá z jazykových zkoušek Goethova institutu 

obsahuje alespoň jeden subtest zaměřený na ověřování znalostí formální stránky 

jazyka, přestože to z jeho názvu nemusí být zřejmé (např. test vyjadřovací 

dovednosti). Podobný subtest není ve SJZS zahrnut. Jazyková správnost je však 

samozřejmě jedním z hodnotících kritérií ve všech oddílech všech zkoušek. 

Všechny zkoušky pracují s náročnými autentickými texty. Ústní část českých 
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speciálních jazykových zkoušek koresponduje sjejich zaměřením, kromě 

rozhovoru na vylosované téma z reálií se hodnotí úroveň ústního překladu nebo 

tlumočení zkušebních textů. V případě Státní jazykové zkoušky speciální 

tlumočnické představuje ústní část těžiště celé zkoušky. Kandidáti u českých 

speciálních jazykových zkoušek mají možnost pracovat se slovníkem. U SJZS 

překladatelské během celé písemné části, u SJZS tlumočnické v oddílu nazvaném 

reprodukce vyslechnutého českého textu v němčině. Jazykové zkoušky Goethova 

institutu vylučují práci se slovníkem ze všech zkoušek na všech referenčních 

úrovních. 

Typologie úloh v jednotlivých zkouškách se výrazně liší, v případě 

českých speciálních zkoušek je navíc ovlivněna i jejich zaměřením na 

překladatelský nebo tlumočnický obor. Státní jazykové zkoušky speciální vyžadují 

především samostatnou produkci textů, které zpravidla vycházejí z přečteného 

nebo vyslechnutého textu. Dále se vyskytují otevřené položky se stručnou 

odpovědí a položky True - Falše. ZOP pracuje zejména s otevřenými položkami 

se stručnou, středně dlouhou nebo širokou odpovědí, s doplňovacími položkami 

a s transformačními úlohami. Mezi úlohami jazykových zkoušek KDS a GDS 

převládají otevřené položky se stručnou nebo širokou odpovědí a transformační 

úlohy. Celkové trvání písemné zkoušky je u SJZS, ZOP a KDS podobné ( 4 - 5 

hodin), vymyká se GDS, jehož písemná část zabere více než 10 hodin. Všechny 

tyto jazykové zkoušky probíhají ve dvou dnech. 

Žádná ze srovnávaných zkoušek nehodnotí jednotlivé oddíly 

symetricky (shodným počtem bodů), ve většině se alespoň jeden subtest výrazně 

vyčleňuje. Překladatelská zkouška přisuzuje největší váhu oddílu ověřujícímu 

porozumění čtenému textu a znalost reálií (45 % bodů písemné části), 

tlumočnická zkouška adoruje tentýž oddíl postavený na porozumění 

vyslechnutému textu a uděluje za něj nadpoloviční většinu bodů písemné části. 

KDS výrazně boduje oddíl úlohy k četbě (až 43 % bodů písemné části) a GDS 

nejvýše hodnotí slohovou stať a úlohy k četbě (shodně po 30 %). V případě ZOP 

nejsou s i c e jednotlivé oddíly bodovány totožně, ale žádný subtest se nijak zřetelně 

neliší. Nejvíce je zde ceněna ústní část, nejméně bodů získá kandidát v oddíle 

poslech s porozuměním. Kandidáti musí u českých jazykových zkoušek získat ve 

všech oddílech minimálně 63 % bodů, v některých je tato hranice dokonce ještě 

vyšší. U ZOP se tato bodová hranice pohybuje těsně nad 50 %, ale i zde některé 
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oddíly požadují až 60 % bodů. U zkoušek KDS a GDS je hranice úspěchu 

překvapivě situována již na úrovni 50 % bodů. 

0 
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5. Závěr 

V souladu s definovanými cíli práce jsem provedla analýzu aktuálního 

stavu v oblasti českých a německých institucionálních jazykových zkoušek 

zaměřených na německý jazyk a konfrontovala jsem jednotlivé zkoušky i celé 

systémy. Výsledná práce může sloužit jako průvodce inventářem jazykových 

zkoušek testujících německý jazyk pro odborníky (učitele) i laiky (studenty). 

V průběhu práce jsem se detailně seznámila s českou i německou koncepcí 

jazykových zkoušek, s jejich zaměřením, obsahem a požadavky. Zabývala jsem se 

standardy jednotlivých zkoušek, hodnotícími kritérii i procesem kontroly 

zkušebních materiálů. Pozorovala a srovnávala jsem také testovací metody 

a typologii úloh v závislosti na referenční úrovni či zaměření zkoušky, neboť 

i tyto aspekty významně ovlivňují výslednou podobu zkoušek. Na základě těchto 

postupů jsem dospěla k následujícím závěrům. 

Koncepce jazykových zkoušek reprezentovaná Goethovým institutem 

je nejen precizně propracovaná, ale vyznačuje se i přesností v hodnocení. 

Hodnotící kritéria jsou detailně definována, výběr a formulace úloh minimalizují 

prostor pro individuální hodnocení, a tím zvyšují srovnatelnost certifikátů. 

Hypotéza o větší vhodnosti německé koncepce pro ověřování úrovně znalosti 

německého jazyka nebyla jasně potvrzena ani vyvrácena žádným argumentem. 

Jazykové zkoušky českého a německého původu se sice liší ve svém přístupu 

k jazyku, ale oba systémy plní svou testovací funkci. Zatímco české zkoušky se 

orientují na formální stránku jazyka, německé zkoušky k němu přistupují 

především z komunikativního hlediska. Skutečnost, že české jazykové zkoušky 

v souladu se svou tradicí poskytují ve srovnání s německou koncepcí více 

prostoru formální stránce jazyka a faktografii, není bezpodmínečně nutno vnímat 

jako jejich nedostatek. Navíc tvůrci českých jazykových zkoušek usilují 

o upravení poměru zastoupení obou těchto tendencí. 

V rámci české a německé koncepce i v rámci jazykových zkoušek 

odpovídajících různým referenčním úrovním je patrná rozdílnost v důrazu 

kladeném na jednotlivé obecné a komunikativní kompetence studentů. Goethův 

institut akcentuje interaktivní komunikativní jazykové činnosti a komunikativní 

strategie, zdůrazňuje připravenost komunikovat a formální stránku jazyka vnímá 

jako prostředek dosažení tohoto cíle. Na nižších úrovních ji ani netestuje. Přesto 
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se u zkoušek na vyšší referenční úrovni objevují i subtesty, jejichž funkcí je 

prověření kandidátovy znalosti mluvnice či rozsahu slovní zásoby. České 

jazykové zkoušky testují vedle jednotlivých řečových dovedností (receptivních 

i produktivních) také úroveň ovládání jazykových prostředků a faktografické 

znalosti, požadují i znalost reálií německy mluvících zemí, jejich literatury, 

kultury a historie. Z výsledků srovnávací analýzy obsahů jazykových zkoušek 

obou koncepcí lze však vypozorovat tendenci přiblížit české jazykové zkoušky 

německé koncepci. Jak potvrdil i vedoucí germánského oddělení Jazykové školy 

hlavního města Prahy Mgr. Marek Vajchr, autoři testů se inspirují především 

typologií úloh ve zkouškách Goethova institutu. Upravují také důraz kladený na 

jednotlivé kompetence, ale v tomto směru jsou limitováni vyhláškou o jazykových 

školách s právem státní jazykové zkoušky. Tyto tendence jsou patrné i v obsazích 

a organizaci vzdělávacích kurzů připravujících uchazeče ke státní jazykové 

zkoušce. 

Ve své práci jsem dále usilovala o nalezení a zhodnocení předností 

a nedostatků obou koncepcí. Mezi hlavní přednosti jazykových zkoušek Goethova 

institutu patří jejich celosvětová známost a dlouholetá tradice. Jejich koncepce je 

důkladně propracovaná, všechny testy jsou připravované odborníky na testování 

a jsou pretestované. Uchazečům jsou poskytovány komplexní poradenské služby 

i obsáhlé informace o jednotlivých zkouškách. Navíc systém zkoušek pokrývá 

všechny referenční úrovně od AI po C2, a dokonce je i převyšuje jazykovou 

zkouškou blízkou kompetencím rodilého mluvčího (Großes Deutsches 

Sprachdiplom). Jako pozitivní aspekt hodnotím i jejich komunikativní zaměření. 

Přestože jsem k této koncepci přistupovala kriticky, nenašla jsem nedostatky, jež 

bych považovala za zásadní. Upozorňuji pouze na systémovou mezeru na úrovni 

B2, kde v současnosti chybí jazyková zkouška všeobecného zaměření. Příprava 

této zkoušky již probíhá a do praxe by měla být zavedena v polovině roku 2007. 

Naopak při analýze české koncepce jsem identifikovala nedostatků více. Sporná je 

například možnost pracovat se slovníky během zkoušek, úprava zkušebních textů 

podle osnov na míru kandidátům nebo zařazování výhradně známých 

gramatických a lexikálních struktur do testů. Úroveň a náročnost písemných 

zkoušek navíc kolísá v závislosti na tom, která jazyková škola aktuálně připravila 

zadání testů. Nevhodné je české znění organizačních pokynů či zadání úloh na 

pracovních materiálech v rámci některých zkoušek. Zpochybnitelné je také 
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zařazení Státní jazykové zkoušky základní na referenční úroveň B2, s nímž 

nekoresponduje například doporučený rozsah absolvovaných vyučovacích 

jednotek. Dalším nedostatkem je absence všeobecné jazykové zkoušky na úrovni 

C2, kde jsou zastoupeny pouze zkoušky speciální. Certifikáty neobsahují 

informace o úrovni zkoušek, o jejich subtestech, hodnocení či dosažených 

výsledcích, ani bodovou škálu - uvádějí pouze celkový stupeň hodnocení. Platnost 

zkoušek je omezena jen na naše území, vysvědčení nejsou uznávána mezinárodně. 

Tyto skutečnosti jsou pravděpodobně také příčinou citelného poklesu zájmu 

o složení těchto jazykových zkoušek ve prospěch zkoušek Goethova institutu. 

Oblast jazykových zkoušek poskytuje prostor pro jejich popis, 

srovnání a celkovou analýzu z nejrůznějších hledisek. Přestože má práce 

představuje rozsáhlý průzkum této problematiky, odkrývá také směry, které by si 

zasloužily další pozornost. Jedná se například o srovnávací analýzu zkušebních 

textů, typologie úloh nebo komunikativních aktivit testovaných v ústní části 

zkoušek. 

# 
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Resumé 

Diese Diplomarbeit analysiert und vergleicht die tschechischen und 

deutschen Sprachprüfungen, die die Sprachkompetenz der Kandidaten in der 

deutschen Sprache testen und bewerten. Die tschechische Konzeption vertreten 

die Prüfungen, die an den Sprachschulen mit dem Recht der Staatsprüfung 

stattfinden. Die deutsche Konzeption repräsentieren die von Goethe-Institut 

entwickelten und organisierten Sprachprüfungen. Eine wichtige Rolle spielt im 

Kontext dieser Arbeit das Dokument des Europarats Gemeinsamer 

Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren und beurteilen, in dem die 

Sprachkompetenzniveaus definiert werden und auf den sich alle erwähnten 

Sprachprüfungen beziehen. 

Die vergleichende Analyse hat nachgewiesen, dass die 

Sprachprüfungen des Goethe-Instituts im Vergleich zu den Prüfungen der 

tschechischen Konzeption präziser durchgearbeitet und in der Bewertung exakter 

sind. Zu ihren Vorteilen gehören auch ihre lange Tradition und die weltweite 

Anerkennung ihrer Zertifikate und Diplome. Alle Prüfungen werden zentral und 

sachverständig vorbereitet. Diese Sprachprüfungen können als kommunikativ und 

handlugsorientiert charakterisiert werden. Dagegen konzentrieren sich die 

tschechischen Prüfungen, der einheimischen Tradition entsprechend, auf die 

formale Seite der Sprache und aufs Überprüfen von Fakten, die die Realien, 

Literatur, Kultur und Geschichte der deutschsprachigen Länder betreffen. Mit 

dieser Tatsache korrespondieren auch die Inhalte der Sprachprüfungen der 

einzelnen Konzeptionen. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Einordnung 

verscliieddr Subtests, sondern auch in der Aufgabentypologie, die zudem von der 

Referenzebene der Prüfungen abhängt. Die Sprachprüfungen des Goethe-Instituts 

umfassen alle Referenzebenen des Gemeinsamen Referenzrahmens für Sprachen, 

die tschechischen Staatspüfungen nur die obere Hälfte dieser Kompetenzskala. 

Trotzdem gibt es zwischen diesen Systemen auch viele Analogien, die man 

entdeckt, wenn man die einzelnen Prüfungen auf dem entsprechenden 

Referenzniveau detailliert vergleicht. 

Meine Arbeit stellt die grundlegende Untersuchung im Rahmen der 

Sprachprüfungenproblematik dar. Sie hat weitere Fragen und Bereiche entdeckt, 

die weitere Aufmerksamkeit verdienen. 
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Příloha 1 (1. část) 
Společné referenční úrovně: sebehodnocení8 

A I A? . R 1 

Po
ro

zu
m
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sl
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Rozumím známým slovům 
a zcela základním frázím 
týkajícím se mé osoby, 
mé rodiny a bezprostředního 
konkrétního okolí, pokud 
lidé 
hovoří pomalu a zřetelně. 

Rozumím frázím a nejběžnější 
slovní zásobě vztahující se k oblastem, 
které se mě bezprostředně týkají (např. 
základní informaceo mně a mé rodině, 
o nakupování, místopisu, zaměstnání). 
Dokážu pochopit smysl krátkých, 
jasnýchjednoduchých zpráv a hlášení. 

Rozumím hlavním myšlenkám 
vysloveným spisovným jazykem o 
běžných tématech, se kterými se 
setkáváni v práci, ve škole, ve 
volném čase atd. Rozumím 
smyslu mnoha rozhlasových a 
televizních programů týkajících se 
současných událostí nebo témat 
souvisejících s s oblastmi mého 
osobního či pracovního zájmu, 
pokud jsou vysloveny poměrně 
pomalu a zřetelně. 

Č
te

ní
 

Rozumím známým jménům, 
slovům a velmi 
jednoduchým větám, 
například na vývěskách, 
plakátech nebo v katalozích. 

Umím číst krátké jednoduché texty. 
Umím vyhledat konkrétní informace v 
jednoduchých každodenních 
materiálech, např. v inzerátech, 
prospektech, jídelních lístcích a jízdních 
řádech. Rozumím krátkým jednoduchým 
osobním dopisům. 

Rozumím textům, které 
obsahují slovní zásobu často 
užívanou v každodenním 
životě nebo které se vztahují k 
mé práci. Rozumím popisům 
událostí, pocitů a přání v 
osobních dopisech. 

M
lu

ve
ní

 Ú
st

ní
 in

te
ra

kc
e 

Umfm se jednoduchým 
způsobem domluvit, je-li můj 
partner ochoten zopakovat 
pomaleji svou výpověď nebo ji 
přeformulovat a pomoci mi 
formulovat, co se snažím řfci. 
Umfm klást jednoduché otázky 
a na podobné otázky odpovídat, 
pokud se týkají mých 
základních potřeb nebo jde-li o 
věci, jež jsou mi důvěrně známé. 

Umím komunikovat v jednoduchých 
běžných situacích vyžadujících 
jednoduchou přímou výměnu informací 
o známých tématech a činnostech. 
Zvládnu velmi krátkou společenskou 
konverzaci, i když obvykle nerozumím 
natolik, abych konverzaci sám/sama 
dokázal(a) udržet. 

Umím si poradit s většinou 
situací, které mohou nastat při 
cestování v oblasti, kde se 
tímto jazykaem mluví. Dokážu 
se bez přípravy zapojit do 
hovoru o tématech, která jsou 
mi známá, o něž se zajímám 
nebo která se týkají 
každodenního života (např. 
rodiny, koníčků, práce, 
cestování a aktuál. událostí). 

Sa
m

os
ta

tn
ý 

pr
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ev
 Umím jednoduchými 

frázemi 
a větami popsat místo, kde 
žiji, 
a lidi, které znám. 

Umím použít řadu frází a vět, 
abych jednoduchým způsobem 
3opsal(a) vlastní rodinu a další 
lidi, životní podmínky, dosažené 
vzdělání a své současné nebo předchozí 
zaměstnání. 

Umím jednoduchým způsobem 
spojovat fráze, abych popsal 
události a své zážitky, sny, naděje 
a cíle. Umím stručně odůvodnit a 
vysvětlit své názory a plány. 
Umim vyprávět příběh nebo 
přiblížit obsah knihy ěi filmu a 
vylíčit své reakce. 

Ps
an

í 
Pí
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 p
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Umím napsat stručný 
jednoduchý text na 
pohlednici, 
například pozdrav z 
dovolené. 
Umím vyplnit formuláře 
obsahující osobni údaje, 
například své jméno, 
národnost a adresu 
při přihlašování v hotelu. 

Umím napsat krátké 
ednoduché poznámky 

a zprávy týkající se mých 
základních potřeb. 
Jmím napsat velmi 
ednoduchý osobní dopis, 

například poděkování. 

Umim napsat jednoduché 
souvislé texty na témata, 
cterá dobře znám 
nebo která mě osobně 
zajímají. 
Umím psát osobní dopisy 
popisující zážitky a dojmy. 

8 Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učeni, vyučován! a hodnoceni. Hada Evropy 200!. Překlad: Ivanová, J. 
a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002,26. 
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Příloha 1 (2. část) 
Společné referenční úrovně: sebehodnocení9 

B2 Cl C2 

'3 >4» 
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Rozumím delším promluvám 
a přednáškám a dokážu 
sledovat i složitou výměnu 
názorů, pokud téma 
dostatečně znám. Rozumím 
většině 

televizních zpráv a programů 
týkajících se 
aktuálních témat.Rozumím 
většině filmů ve spisovném 
jazyce. 

Rozumím dlouhým složitým 
textům, a to jak faktografickým, 
tak beletristickým, a j s e m 
schopen/schopna ocenit 
rozdíly v jej ich stylu. 
Rozumím odborným článkům 
a delším technickým 
instrukcím, a to i tehdy, 
když se nevztahují k mému 
oboru. 

Bez potíží rozumím 
jakémukoli 
druhu mluveného projevu, 
živého či vysílaného. Pokud 
mám trochu času zvyknout si 
na specifické rysy výslovnosti 
rodilého mluvčího, nemám 
potíže porozumět ani tehdy, 
mluví-li rychle. 

PH 

Č
te

ní
 

Rozumím článkům a 
zprávám 
zabývajícím se současnými 
problémy, v nichž autoři 
zaujímají konkrétní postoje 
či stanoviska. Rozumím 
textům současné prózy. 

Rozumím dlouhým složitým 
textům, a to jak faktografickým, 
tak beletristickým, a jsem 
schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. 
Rozumím odborným článkům a 
delším technickým instrukcím, a to i 
tehdy, když se nevztahují k mému 
oboru. 

Snadno čtu všechny formy 
písemného projevu, včetně 
abstraktních textů náročných 
svou stavbou i jazykem, jako 
jsou např. příručky, odborné 
články a krásná literatura. 

M
lu

ve
ní
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Dokážu se účastnit 
rozhovoru natolik plynule a 
spontánně,že mohu vést 
běžný rozhovor s rodilými 
mluvčími. Dokážu se aktivně 
zapojit do diskuse o 
známých tématech, 
vysvětlovat a obhajovat své 
názory. 

Umím se vyjadřovat plynule 
a pohotově bez příliš zjevného 
hledání výrazů. Umím používat 
jazyk pružně a efektivně pro 
společenské a pracovní účely. 
Umím přesně formulovat své 
myšlenky a názory a vhodně 
navazovat na příspěvky 
ostatních mluvčích. 

Dokážu se zapojit do jakékoli 
konverzace nebo diskuse. 
Znám dobře idiomatické 
a hovorové výrazy. Umím se 
plynule vyjadřovat a přesné 
sdělovat jemnější významové 
odstíny. Narazím-li při 
vyjadřování na nějaký problém, 
dokážu svou výpověď 
přeformulovat tak, že to ostatní ani 
nepostřehnou. 

Sa
m
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ý 

pr
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 Dokážu se srozumitelně 

a podrobně vyjadřovat k široké 
škále témat, která se vztahují k 
oblasti mého zájmu. Umím 
vysvětlit své stanovisko k 
aktuálním otázkám a uvést 
výhody a nevýhody různých 
řešení. 

U m í m j a s n ě a p o d r o b n ě 
popsa t s lož i tá t é m a t a , 
rozš i řova t j e o t é m a t a 
vedle j š í , r ozv í j e t k o n k r é t n í 
b o d y a zakonč i t svou řeč 
v h o d n ý m z á v ě r e m . 

Umím podat jasný plynulý 
ropis nebo zdůvodnění stylem 
vhodným pro daný kontext 
a opírajícím se o efektivní 
ogickou strukturu, která 
Domáhá posluchači všimnout 
si důležitých bodů a zapamatovat 
šije. 

Ps
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í 
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Umím napsat srozumitelné 
podrobné texty na širokou 
škálu témat souvisejících 
s mými zájmy. Umím napsat 
pojednání nebo zprávy, 
předávat informace, 
obhajovat nebo vyvracet 
určitý názor. 
V dopise dovedu 
zdůraznit,čím jsou pro mne 
události a zážitky osobně 
důležité. 

U m í m se j a s n ě vy jád ř i t , d o b ř e 
u s p o ř á d a t t ex t a p o d r o b n ě 
vysvět l i t s v á 
s t a n o v i s k a . U m í m psá t 
p o d r o b n é d o p i s y , p o j e d n á n í 
nebo z p r á v y o s lož i tých 
t é m a t e c h a z d ů r a z n i t to , co 
považu j i za ne jdů lež i t ě j š í . 
U m í m zvol i t styl textu p o d l e 
toho , j a k é m u typu č t e n á ř e je 
u rčen . 

Umím napsat jasný plynulý 
text vhodným stylem. Dokážu 
napsat složité dopisy, zprávy 
nebo články a vystavět text 
logicky tak, aby pomáhal 
čtenáři všimnout si důležitých 
aodů a zapamatovat š i j e . 
Umím psát resumé a recenze 
odborných nebo literárních 
srací. 

9 Tamtéž, 27. 



Příloha 2 (1. část) 
Společné referenční úrovně: kvalitativní aspekty užívání mluveného jazyka 

(Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení. Rada Evropy 2001. Překlad: Ivanová, J. a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002, 28.) 

Rozsah Správnost Plynulost Interakce Koherence 

C2 

Dokáže velíni pružně přeformulovat 

myšlenky pomocí odlišných způsobů 

jazykového vyjádření, aby přesně vyjádřil 

jemné významové odstíny, kladl důraz, 

rozlišoval a eliminoval mnohoznačnost. 

Ovládá také dobře idiomatické a hovorové 

výrazy. 

Dokáže důsledně ovládat 

gramatiku jazyka v její 

komplexnosti, i když věnuje 

pozornost něčemu jinému (např. 

promýšlení dalšího sdělení a 

sledování reakce jiných). 

Dokáže se spontánně vyjadřovat v 

plné šíři a s přirozenou hovorovou 

plynulostí. Jakémukoliv problému 

se dokáže vyhnout nebo se vrátit 

zpět a napravit jej hladce, že to 

jeho partner v promluvě sotva 

postřehne. 

Dokáže se snadno a dovedně zapojit do 
jakékoliv interakce a dokáže si 
uvědomovat a používat klíčové signály 
neverbální a intonační povahy bez 
zjevného úsilí. Umí začlenit svůj 
příspěvek do společně vatvářené 
promluvy, přičemž střídání partnerů v 
promluvě, odkazování a činění narážek 
probíhá naprosto přirozeně. 

Dokáže vytvořit koherentní a 

kohezní promluvu a přitom 

plně a vhodně použít rozmanité 

slohotvorné útvary a širokou 

škálu spojovacích výrazů a 

jiných kohezních prostředků. 

Cl 

Dobře ovládá široký rozsah jazyka, který 
mu umožňuje vybírat si formulace tak. aby 
se vyjádřil jasně a na odpovídající stylové 
rovině k široké škále obecných, 
akademických, profesních témat či témat 
týkajících se volného času, aniž by musel 
jazykově redukovat to, co chce vyjádřit. 

Dodržuje důsledně vysoký stupeň 

gramatické správnosti. Zřídka se 

dopouští systémových chyb a tyto 

chyby jsou sotva postřehnutelné, 

ale pokud se objeví, jsou obvykle 

opraveny. 

Dokáže se plynule a spontánně 

vyjadřovat bez většího úsilí. 

Pouze koncepčně obtížný předmět 

hovoru může přibrzdit přirozený a 

plynulý tok jazyka. 

Dokáže vybrat vhodné fráze z celé řady 
diskursních funkcí, které má pohotově k 
dispozici, aby svými poznámkami 
upozornil na to, že se ujme slova, a aby 
své vlastní příspěvky dovedně 
přizpůsobil tomu, co říkají ostatní 
mluvčí. 

Dokáže vypracovat věcnou, 
plynulou a správně 
strukturovanou řeč a přitom 
prokazuje ovládání 
slohotvorných postupů, 
spojovacích výrazů a 
kohezních prostředků. 

B2 

Má dostatečný rozsah jazyka, aby byl 

schopen vytvořit jasný popis, sdělil své 

názory týkající se většiny obecných témat, 

což činí bez většího zřejmého hledání slov 

a pomocí některých druhů podřadných 

souvětí. 

Ovládá gramatiku v relativně 

vysoké míře. Nedopouští se chyb, 

které by mohly způsobit 

nedorozumění, a je si schopen 

většinu svých chyb opravit. 

Dokáže v docela plynulém tempu 

produkovat úseky jazykové 

promluvy, ačkoliv může váhat v 

případech, kdy hledá strukturní a 

výrazové prostředky. Promluva je 

poznamenána jen několika 

znatelnými pauzami. 

Dokáže iniciovat promluvu, vzít si 
slovo, kdy je to vhodné, a ukončit 
konverzaci, kdy potřebuje, ačkoliv to 
nemusí vždy provést elegantním 
způsobem. Napomáhá vývoji diskuse, 
která probíhá ve známé oblasti tím, že 
dává najevo, že rozumí, vyzývá ostatní k 
diskusi atd. 

Dokáže užívat omezené 
množství kohezních prostředků 
tak, že umí ze svých výpovědí 
vytvořit věcnou a koherentní 
promluvu, ačkoliv v dlouhém 
textu nedokáže občas 
postihnout myšlenkovou 
návaznost. 



Příloha 2 (2. část) 
Společné referenční úrovně: kvalitativní aspekty užívání mluveného jazyka 

(Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení. Rada Evropy 2001. Překlad: Ivanová, J. a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002,29.) 

B1 

Zná jazyk tak, aby se domluvil(a) a aby se 
vyjadřoval(a) pomocí své slovní zásoby 
jen s určitou mírou zaváhání 
a opisných jazykových prostředků v rámci 
tematických okruhů, 
jako jsou rodina, koníčky 
a zájmy, práce, cestování 
a aktuální události. 

Přiměřeně správně 

používá repertoár 

běžných gramatických 

prostředků 

a vzorců v rámci snadno 

předvídatelných situací. 

Dokáže smysluplně komunikovat, 
ačkoliv jsou zcela zřejmé pauzy 
způsobené plánováním gramatiky 
a lexika a pokusy o vhodnější 
formulaci, zejména v delších 
úsecích zcela samostatné 
promluvy. 

Dokáže iniciovat, udržet v chodu a 
ukončit jednoduchou konverzaci 
„z očí do očí" v rámci známých 
tématických okruhů či okruhů, o které 
se osobně zajímá. Dokáže znovu 
zopakovat část toho, co někdo řekl, 
aby se ujistil(a), že si vzájemně rozumí. 

Dokáže spojit sérii 

kratších jednotlivých 

bodů v propojený 

a lineární sled určitých 

myšlenek. 

A2 

Používá základní typy vět 
s pamětně osvojenými frázemi, skupinami 
několika slov 
a formulacemi k tomu, aby byl 
schopen/byla schopna vyjádřit omezený 
rozsah informací v jednoduchých 
každodenních situacích. 

Používá správně některé 
jednoduché struktury, 
ale stále se systematicky 
dopouští elementárních 
chyb. 

Dokáže se dorozumívat 
pomocí krátkých 
příspěvků, ačkoliv pauzy, 
zadrhávání 
a přeformulování jsou 
zcela zřejmé. 

Umí odpovídat na otázky a reagovat 
na jednoduché výroky. Umí naznačit, že 
rozumí, ale jen zřídka je 
schopen/schopna porozumět natolik, aby 
konverzaci sám/sama udržel(a) v chodu. 

Dokáže propojit skupiny 
slov pomocí jednoduchých 
spojovacích výrazů, jako jsou 
„a" („and"), „ale" („but"), 
„protože" („because"). 

AI 

Má pouze základní 
repertoár slov 
a jednoduchých frází 
týkajících se jeho/jejích 
osobních dat a situací 
konkrétní povahy. 

Ovládá jen v omezené 
míře několik základních 
gramatických struktur 
a typů vět, které jsou 
součástí pamětně 
osvojeného repertoáru. 

Dokáže zvládnout velmi krátké, 
izolované a většinou předem 
naučené výpovědi, jež jsou 
poznamenány mnoha pauzami, 
které jsou nezbytné pro hledání 
výrazových prostředků, 
pro artikulaci méně známých slov 
a pro pokusy o vhodnější 
formulaci v komunikaci. 

Umí klást otázky týkající se osobních 
dat a na podobné otázky odpovídat. Umí 
se jednoduchým způsobem zapojit do 
rozmluvy, ale komunikace je zcela 
závislá na opakování, parafrázování 
a opravném přeformulování. 

Dokáže propojit slova 
nebo skupiny slov 
pomocí nejzákladnějších 
lineárních spojovacích 
výrazů, jako jsou 
„a" („and") 
a „potom" („then"). 
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Příloha 3 
Všeobecná stupnice - ústní projev, písemný projev10 

Ústní projev - všeobecná stupnice 

C2 
Vyjadřuje se jasně, plynule a jeho/její projev má účinnou logickou strukturu, 
což pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat š ije . 

Cl 
Dokáže podat jasné a podrobné popisy a srozumitelně a podrobně se 
vyjadřovat o složitých tématech, rozšiřovat je o vedlejší témata, rozvíjet 
konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. 

B2 

Dokáže podat jasný a systematicky rozvinutý popis a prezentaci, přičemž 
zvýrazňuje hlavní myšlenky a uvádí potřebné podrobnosti. 
Dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat o široké škále témat, která se 
vztahují k oblasti jeho/jejího zájmu, přičemž rozvádí své myšlenky a 
podporuje je dodatečnými argumenty a odpovídajícími příklady. 

B1 
Dokáže poměrně plynule podat souvislý, jednoduše formulovaný popis 
mnohých témat z oblasti svého zájmu, přičemž je prezentuje jako lineární sled 
myšlenek. 

A2 

Dokáže podat jednoduchý popis nebo charakteristiku lidí, životních nebo 
pracovních podmínek, každodenních zvyklostí, toho, co má a nemá rád atd., a 
to v podobě krátkého sledu jednoduchých frází a vět spojených v seznam. 

AI 
Dokáže vytvořit jednoduché, většinou izolované fráze o lidech a místech. 

Písemný projev - všeobecná stupnice 

C2 
Dokáže napsat jasné a plynulé složité texty, které mají vhodný a účinný styl a 
jsou logicky vystavěny tak, aby pomáhaly čtenáři najít základní body. 

Cl 
Dokáže napsat jasné, dobře uspořádané texty týkající se složitých témat a 
zdůraznit důležité otázky. Přitom dokáže za pomoci doplňujících argumentů a 
vhodných příkladů podrobně rozvést a podepřít svá názorová stanoviska a 
v h o d n ě z a k o n č i t 

< 

B2 
,Dokáže napsat srozumitelné podrobné texty týkající se různých témat z 
oblasti jeho/jejich zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit 
informace a argumenty z velkého počtu zdrojů. 

B1 
Dokáže napsat velmi jednoduše členěné souvislé texty týkající se okruhu 
známých témat z oblasti jeho/jejího zájmu, a to tak, že spojuje řadu kratších 
úseků do lineárního sledu. 

A2 
Dokáže napsat řadu jednoduchých frází a vět spojených jednoduchými 
spojkami, jako jsou „a", „ale" a „protože". 

AI Dokáže psát jednoduché izolované fráze a věty. 

1 0 S p o l e č n ý e v r o p s k ý r e f e r e n č n í rámec pro jazyky: Učeni, vyučování a hodnocení. Rada Evropy 2001. Překlad: Ivanová, 
J. a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002,60,63. 
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Příloha 4 
Všeobecná stupnice - poslech s porozuměním11 

Poslech s porozuměním - všeobecná stupnice 

C2 
Bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluveného projevu, živého nebo 
vysílaného, pronášeného v rychlém tempu rodilého mluvčího. 

Cl 

Rozumí natolik, že dokáže sledovat delší promluvu na abstraktní a složitá 
témata, která se netýkají jeho/jejího oboru, ačkoli občas může potřebovat 
potvrzení podrobností, zejména pokud jde o méně běžnou variantu 
výslovnosti. Dokáže rozpoznat širokou škálu idiomatických a hovorových 
výrazů a postřehnout stylistické posuny. Dovede sledovat dlouhý ústní projev, 
i když nemá jasnou strukturu a vztahy jsou vyjádřeny pouze 
v náznacích. 

B2 

Rozumí spisovné řeči, živé nebo vysílané, jak na známá, tak méně známá 
témata, se kterými se běžně setkává v osobním, společenském, akademickém 
nebo profesním životě. Jeho/její schopnost porozumět ovlivňuje pouze značný 
hluk v okolí, nesprávná stavba vyslechnutého projevu a/nebo užití 
idiomatických výrazů. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám propozičně i 
jazykově složité řeči týkající se jak konkrétních, 
tak abstraktních témat ve spisovném jazyce, včetně odborných diskusí ve 
svém oboru. Dokáže rozumět delší promluvě a složité argumentaci, pokud jde 
o téma, které dostatečně zná, a pokud je postup přednášky výrazně 
signalizován explicitními prostředky. 

B1 

Dokáže porozumět nekomplikovaným faktografickým informacím týkajícím 
se věcí každodenního života a zaměstnání, rozpozná jak obecná sdělení, tak 
specifické podrobnosti za předpokladu, že jde o zřetelnou výslovnost a 
všeobecně známý přízvuk. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám 
vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v 
práci, ve škole, ve volném čase atd., a to včetně krátkých vyprávění. 

A2 

Dokáže porozumět natolik, aby vyhověl(a) konkrétním potřebám, za 
předpokladu, že jde o jasně formulovanou pomalou řeč. Rozumí frázím a 
výrazům, které se vztahují k nejnaléhavějším potřebám (např. základní osobní 
a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání), pokud jsou 
vysloveny pomalu a zřetelně. 

* AI Dokáže sledovat řeč, která je zřetelná, pečlivě vyslovovaná, s dlouhými 
pomlkami, aby mohl(a) pochopit význam. 

1 1 S p o l e č n ý evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení. Rada Evropy 2001. Překlad: Ivanová, J. 
a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002,68. 
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Příloha 5 
Všeobecná stupnice - čtení s porozuměním, písemná interakce12 

Ctění s porozuměním - všeobecná stupnice 

C2 

Rozumí a kriticky interpretuje všechny formy písemného projevu včetně 
abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, nebo velmi hovorových 
uměleckých i ostatních textů. Rozumí širokému rejstříku dlouhých a složitých 
textů, oceňuje jemné stylistické rozdíly a jak implicitní, tak explicitní 
významy textů. 

Cl 
Rozumí podrobnostem v dlouhých a slo žitých textech, ať se vzt ahují k 
jeho/jejímu oboru či nikoli, za předpokladu, že má příležitost si znovu přečíst 
obtížné pasáže. 

B2 
Dokáže číst do značné míry samostatně, přičemž používá techniku a rychlost 
čtení odpovídající různým textům a účelům. Dobře se orientuje při výběru 
příručních materiálů. Má rozsáhlou funkční „čtecí" slovní zásobu, ale může 
mít problémy s málo častými idiomatickými spojeními. 

B1 
Dokáže číst s porozuměním na uspokojivé úrovni nekomplikované 
faktografické texty vztahující se k tématům jeho/jejího oboru a zájmu. 

A2 

Rozumí krátkým, jednoduchým textům, které se týkají běžných konkrétních 
záležitostí a obsahují častou každodenní slovní zásobu nebo jazyk vztahující 
se k práci (včetně internacionalismů, které existují v jeho/jejím mateřském 
jazyce). 

AI 
Rozumí jednoduchým frázím ve velmi krátkých, jednoduchých textech a 
dokáže vyhledat známá jména, slova a základní fráze a podle potřeby se ve 
čtení vracet zpět. 

Písemná interakce - všeobecná stupnice 
C2 Viz Cl 

Cl Umí se jasně a přesně vyjádřit, přičemž se pružně a účinně obrací na adresáta. 

B2 Dokáže v písemné formě účinně podávat informace i vyjádřit své názory a 
dokáže na podobná sdělení reagovat. 

0 

B1 

Dokáže sdělit informace a myšlenky týkající se jak abstraktních tak 
konkrétních témat, ověřit si informace a zeptat se na problémy nebo problémy 
poměrně přesně vysvětlit. Umí napsat osobní dopisy a poznámky, požadovat a 
sdělit jednoduché, bezprostředně důležité 
informace a vysvětlit, co považuje za důležité. 

A2 Dokáže psát krátká frázovitá sdělení, která se vztahují k záležitostem z oblasti 
bezprostředních potřeb. 

AI Dokáže písemnou formou požádat o osobní informace neboje předat. 

n S p o l e č n ý evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnoceni. Rada Evropy 2001. Překlad: Ivanová, J. 
a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002, 71, 85. 
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Příloha 6 
Všeobecná stupnice - ústní interakce (Tamtéž, 76) 

Ústní interakce - všeobecná stupnice 

C2 

Dobře ovládá idiomatické a hovorové výrazy a uvédomuje si roviny 
konotačniho významu. Dokáže přesně sdělovat jemnější významové odstíny, 
přičemž poměrně přesně využívá široký rejstřík prostředků blíže 
modifikujících význam. Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, dokáže 
svou výpověď přeformulovat tak snadno, že to partner sotva postřehne. 

Cl 

Dokáže se vyjádřit plynule a pohotově, téměř bez námahy. Dobře ovládá 
široký repertoár slovní zásoby, což mu/jí umožňuje, aby výrazy, které mu/jí 
chybí, nahradil(a) opisy. Není zřejmé, že by někdy nemohl(a) najít vhodné 
slovo nebo se některým výrazům snažil(a) vyhnout. Pouze pojmově 
náročné téma může bránit přirozenému a plynulému toku jazyka. 

B2 

Dokáže jazyk užívat plynule, přesně a účinně a vyjadřovat se v rámci širokého 
okruhu všeobecných, akademických, profesních nebo zábavních témat a jasně 
označovat vztahy mezi myšlenkami. Dokáže komunikovat spontánně a 
gramaticky správně, aniž by zjevně musel(a) omezovat 
rozsah toho, co chce říct, a volí rovinu formálnosti odpovídající daným 
okolnostem. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že 
může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími a udržovat s nimi vztahy, aniž 
by to některého z účastníků komunikace stálo nepřiměřené úsilí. Dokáže 
naznačit, jakou důležitost přikládá událostem a zážitkům, jasně vysvětlit a 
obhájit názory za pomoci vhodných argumentů. 

B1 

Dokáže s jistou mírou sebedůvěry komunikovat o rutinních i méně rutinních 
záležitostech, které se vztahují k jeho/jejím zájmům a profesní sféře. Dokáže 
získat a předat, ověřit a potvrdit si informace, 
zvládnout méně běžné situace a vysvětlit, proč něco představuje problém. 
Dokáže vyjádřit své myšlenky týkající se abstraktních a kulturních témat, 
jakými jsou filmy, knihy, hudba atd. Dokáže využít široký rejstřík 
jednoduchého jazyka, aby si poradil(a) s většinou situací, které mohou 
nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, 
cterá mu/jí jsou známá, vyjádřit osobní názory a vyměňovat informace 
týkající se témat, která jsou známá, týkají se osobních zájmů, nebo 
každodenního života (např. rodiny, koníčků, cestování a aktuálních událostí). 

4T 

A2 

Dokáže se poměrně snadno zapojit do interakce v situacích, které mají jasnou 
strukturu, a do krátkých rozhovorů za předpokladu, že mu/jí druhá strana 
pomůže v případě nutnosti. Zvládne jednoduché, rutinní výměny bez 
nadměrného úsilí, dokáže klást otázky a odpovídat na ně, vyměňovat 
si názory a informace týkající se běžných témat v předvídatelných 
každodenních situacích. 

AI 

Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících 
jednoduchou, přímou výměnu informací o běžných rutinních záležitostech, 
které se týkají práce a volného času. Zvládne velmi krátkou společenskou 
konverzaci, ale zřídka je schopen porozumět natolik, aby konverzaci sám(a) 
udržel(a) v chodu. Umí se jednoduchým způsobem domluvit, ale při 
comunikaci zcela závisí na opakování v pomalejším tempu, přeformulování a 
upřesněních. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, 
inicializovat jednoduchá sdělení nebo na ně reagovat, pokud se týkají 
jeho/jejích základních potřeb, nebo jde-li o věci, ježjsou mu/jí důvěrně 
známé. 



Příloha 7 
Souhrn úrovní ALTE podle jednotlivých dovedností 

(Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učerti, vyučování a hodnocení. Rada Evropy 2001. Překlad: I vanová, J. a kol. Univerzita Palackého, Olomouc 2002,251.) 

Úroveň 
ALTE 

Poslech / mluvení Čtení Psaní 

Úroveň 
ALTE 5 

DOKÁŽE někomu poradit ve složitých či citlivých 
záležitostech a hovořit o nich, rozumí hovorovým 
odkazům a se sebedůvěrou se vyrovnává s útočnými 
otázkami. 

DOKÁŽE porozumět dokumentům, 
korespondenci a zprávám, včetně jemných 
významových odstínů 
u složitých textů. 

DOKÁŽE psát dopisy na libovolné téma i 
vyčerpávající poznámky během schůzí či 
seminářů, vyjadřuje se správně a přesně. 

Úroveň 
ALTE 4 

DOKÁŽE být platným účastníkem schůzí a seminářů 
ve svém oboru či velmi plynule vést neformální 
rozhovor, umí se vypořádat s abstraktními výrazy. 

DOKÁŽE číst tak rychle, že je schopen v cizím 
jazyce studovat, vyhledávat informace v tisku či 
rozumět nestandardní korespondenci. 

DOKÁŽE připravovat a psát koncepty 
odborných dopisů, zapisovat si dosti 
přesné poznámky na schůzích a napsat 
pojednání, které svědčí o komunikačních 
schopnostech. 

Úroveň 
ALTE 3 

DOKÁŽE sledovat či přednést 
prezentaci na známé téma a vést 
konverzaci o dosti širokém okruhu témat. 

DOKÁŽE v textu rychle vyhledat 
důležité informace a rozumí podrobným 
instrukcím či radám. 

DOKÁŽE si psát poznámky během hovoru 
druhé osoby či psát dopisy obsahující 
nestandardní žádosti. 

Úroveň 
ALTE 2 

DOKÁŽE se omezeně vyjadřovat k abstraktním a 
kulturním záležitostem či poradit ve známé oblasti, 
chápat pokyny a rozumět veřejným hlášením. 

DOKÁŽE rozumět rutinním informacím a 
článkům a chápe povšechný smysl nerutinních 
informací, které se týkají známé oblasti. 

DOKÁŽE psát dopisy a zapisovat si 
poznámky o známých či předvídatelných 
záležitostech. 

Úroveň 
ALTE 1 

DOKÁŽE v běžném kontextu vyjádřit jednoduché 
názory nebo požadavky. 

DOKÁŽE pochopit nekomplikované informace 
týkající se známé oblasti, např. informace o 
výrobcích, nápisy a jednoduché učebnice nebo 
zprávy referující o známých záležitostech. 

DOKÁŽE vyplňovat formuláře a psát 
jednoduché dopisy či pohlednice 
obsahující osobní informace. 

Počáteční 
úroveň 
ALTE 

DOKÁŽE pochopit velmi jednoduché pokyny či 
účastnit se velmi jednoduchého konkrétního rozhovoru 
na předvídatelné téma. 

DOKÁŽE pochopit velmi jednoduchá 
oznámení, pokyny nebo informace. 

DOKÁŽE vyplňovat velmi jednoduché 
formuláře a psát poznámky a vzkazy, které 
obsahují časové údaje, data a místa. 



131 

Příloha 8 
Zkušební protokol pro jazykovou zkoušku Fit in Deutsch 2 

Prüfungsprotokoll 
GOETHE-INSTITUT 

Frau / Herr 
Familienname 

Priitungssatz 

Vorname 
Prüfungsleilnetimer/iii Nr.: 

1 Geburtsort/-datum 

Prüfungsleilnetimer/iii Nr.: 

1 

Herkunftsland / Nationalität 

Prüfungsteil Punkte davon erhalten 

Hören 20 

Lesen 20 

Schreiben 16 

Sprechen 24 

Gesamt* 80 

• Kommastellen werden aulgerundel. z.B. 46,5 = 47 Punkte. 

Punkte Prädikat 
80-68 sehr gut 
67 -54 gut 
53 -40 befriedigend 

3 9 - 0 nicht bestanden 
Prädikat 

Ort. Dalum 

Prüfcrin/Prulcr 1 

Stempel des Prulungszenliums Priilerin/Prüler 2 
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P ř í l o h a 9 

Zertifikat Deutsch - zadní strana osvědčení 

Die Prüfung Zertifikat Deutsch wird gemeinschafUich getragen vom 
Goethe-Institut (Gl), der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK), dem Österreichischen Sprachdiplom 
Deutsch (ÖSD) und der Weiterbildungs Testsysteme GmbH (WBT). 

Diese Prüfung dokumentiert die dritte Stufe - B1 - der im 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen beschriebenen sechs 
stufigen Kompetenzskala. Die Stufe B bezeichnet die Fähigkeit zur 
selbstständigen Sprachverwendung. 

Mit erfolgreichem Abschluss dieser Prüfung haben Teilnehmende 
nachgewiesen, dass sie über solide Grundkenntnisse in der deut-
schen Umgangssprache verfügen, die es Ihnen ermöglichen, sich in 
allen wichtigen Alltagssituationen sprachlich zurecht zu finden, 
wenn die Gesprächspartner klare Standardsprache verwenden. 
Sie können: 

- in Alltagssituationen wichtige Informationen aus Gesprächen, 
öffentlichen Durchsagen und Radiomeldungen auch im Detail 
verstehen, 

• wichtige Informationen aus Zeitungstexten, Statistiken und 
alltagsbezogenen Beschreibungen auch im Detail entnehmen, 

- zusammenhängend private oder halbformelle Mitteilungen schrei-
ben: Brief, E-Mail, Fax, 

- ein einfaches, direktes Gespräch über persönlich interessierende 
Themen führen, kurz ihre Meinung äußern und angemessen auf 
die Meinung ihrer Gesprächspartner reagieren, 

- in Alltagsituationen über etwas berichten, etwas vorschlagen und 
etwas vereinbaren. 

Das Zertifikat Deutsch besteht aus einer zweieinhalbstündigen 
schriftlichen Gruppenprüfung mit den Prüfungsteilen Leseverstehen, 
Sprachbausteine, Hörverstehen, Schriftlicher Ausdruck und einer 
15-minütigen mündlichen Prüfung. 

V 

In der Prüfung lassen sich insgesamt maximal 300 Punkte errei-
chen. Die Bestehensgrenze liegt bei 180 Punkten bzw. 60 Prozent. 

The examination Zertifikat Deutsch was developed by Goethe-
Institut (Gl), the Schweizerische Konferenz der Kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK), the Österreichisches Sprachdiplom 
Deutsch (ÖSD) and WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH. 

The examination corresponds to the third level (Bl) of the Common 
European Framework.of Reference, which defines a six level scale 
of proficiency. B denotes skills in independent use of the language. 

Candidates who successfully pass the examination have proven that 
they have a solid command of basic spoken German and can man 
age in all important everyday situations if the conversational partner 
uses clear standard German. 

They are able to 

- understand important information in everyday conversations, 
public announcements and radio reports in detail, 

- extract in detail important information from newspapers, statistics 
and everyday descriptions, 

- write coherent personal and semi-formal texts, such as letters, 
e-mails and faxes, 

- conduct a simple, direct conversation on topics of personal 
interest, briefly express opinions and appropriately react to the 
conversational partner's opinion, 

- report on everyday situations, make suggestions and agreements. 

Zertifikat Deutsch consists of a written test with sections on rea 
ding comprehension, language elements, listening comprehension, 
written expression (150 minutes) and an oral test (15 minutes). 

The examination has a maximum of 300 points. 
180 points (60%) is the minimum passing score. 

PUNKTE POINTS I PRÄDIKAT • GRADE 

300 - 270 SEHR GUT 

269,5 - 240 GUT 

239,5 - 210 BEFRIEDIGEND 

209,5 - 180 AUSREICHEND 

179,5 - 0 NICHT BESTANDEN 
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Příloha 10 
Zertifikat Deutsch fůr den Beruf - zadní strana osvědčení 

Das Zertifikat Deutsch für den Beruf wird gemeinschaftlich getra-
gen vom Goethe-Institut und der WBT Weiterbildungs Testsysteme 
GmbH. Sie wird weltweit nach einheitlichen Bestimmungen durch-
geführt und ausgewertet. 

II 
Diese Prüfung dokumentiert die vierte Stufe - B2 - der im 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen beschriebenen sechs-
stufigen Kompetenzskala. Die Stufe B bezeichnet die Fähigkeit zur 
selbstständigen Sprachverwendung. 

Iii 
Mit erfolgreichem Abschluss dieser Prüfung haben Teilnehmende 
nachgewiesen, dasssie in der Lage sind, sich in wichtigen 
Situationen des beruflichen Alltags schriftlich und mündlich sprach-
lich zu behaupten. 
Sie können: 

- wichtige Informationen aus Telefonaten und Gesprächen erfassen, 

• berufsbezogene Texte lesen und verstehen, 

- Briefe nach Textbausteinen und Stichpunkten verfassen, 

- Fehler in Texten erkennen und korrigieren, 

- statistische Unterlagen mündlich kommentieren, 

- einen Geschäftsfall diskutieren, 

- Produkte mündlich präsentieren, 

- im Gespräch etwas vereinbaren oder aushandeln. 

IV 

Das Zertifikat Deutsch für den Beruf besteht aus einer schriftlichen 
Gruppenprüfung von 160 Minuten mit den Prüfungsteilen 
Strukturen/Wortschatz, Leseverstehen, Hörverstehen und 
Korrespondenz sowie einer 20-minütigen mündlichen Prüfung. 

V 

In der Prüfung liSsen sich insgesamt maximal 100 Punkte 
erreichen. Die Bestehensgrenze der schriftlichen Prüfung liegt bei 
60 Punkten bzw. 60 Prozent. 

The examination Zertifikat Deutsch für den Beruf was developed by 
Goethe Institut and WBT Weiterbildungs Testsysteme GmbH. It is 
administered and evaluated uniformly worldwide. 

The examination corresponds to the fourth level |B2) of the 
Common European Framework of Reference, which defines a six 
level scale of proficiency. B denotes skills in independent use ol 
the language. 

Candidates who successfully pass the examination have proven 
that they are able to express themselves in speech and writing in 
routine work situations. 
They are able to 

- grasp important information in telephone calls and conversations, 

- read and understand work-related texts, 

• compose letters based on text components and key words, 

- recognize and correct errors in texts, 

- comment on graphic statistics orally, 

- discuss a business matter, 

- present products orally, 

• make agreements or negotiations orally. 

Zertifikat Deutsch fiir den Beruf consists of a written test with sec-
tions on structure and vocabulary, reading comprehension, listening 
comprehension, correspondence (160 minutes) and an oral test 
(20 minutes). 

The examination has a maximum of 100 points. 
60 points (60%) is the minimum passing score. 

PUNKTE • POINTS 

100 - 90 

UNTER 9 0 - 80 

UNTER 8 0 - 70 

UNTER 7 0 - 60 

6 0 - 0 

PRÄDIKAT • 6RADE 

SEHR GUT 

GUT 

BEFRIEDIGEND 

AUSREICHEND 

NICHT BESTANDEN 



134 

P ř í l o h a 1 1 

Zentrale Mittelstufenprüfung - zadní strana osvědčení 

Die Zentrale Mittelstufenprüfung wird vom Goethe-Institut getra-
gen. Sie wird weltweit nach einheitlichen Bestimmungen durchge-
führt und ausgewertet. 

I! 
Diese Prüfung dokumentiert die fünfte Stufe - C1 - der im 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen beschriebenen sechs-
stufigen Kompetenzskala. Die Stufe C bezeichnet die Fähigkeit zur 
kompetenten Sprachverwendung. 

I i i 

Mit erfolgreichem Abschluss dieser Prüfung haben Teilnehmende 
nachgewiesen, dass ihnen die überregionale deutsche Standard-
sprache geläufig ist. Sie zeigen, dass sie die deutsche Sprache sicher 
verwenden und ihre persönlichen Belange im privaten, öffentlichen 
und beruflichen Leben adäquat ausdrücken können. 
Sie können: 

- längere Redebeiträge, Radiosendungen und Vorträge ohne allzu 
große Mühe verstehen, 

- eine breite Palette von Texten verstehen, darunter sowohl kürzere 
Texte (z.B. Anzeigen, Katalogauszüge) als auch längere, komplexe-
re Sachtexte, Kommentare und Berichte, 

- sich in Briefen, Aufsätzen und Berichten über komplexe 
Sachverhalte schriftlich klar und strukturiert ausdrücken und ein 
dem Leser angemessenes Register wählen, 

- sich mündlich spontan und fließend ausdrücken, Stellungnahmen 
abgeben, Gedanken und Meinungen präzise formulieren und eige-
ne Beiträge ausführlich darstellen. 

IV 

Die Zentrale Mittelstufenprüfung besteht aus einer dreieinhalbstün 
digen schriftlichen Gruppenprüfung mit den Prüfungsteilen 
Leseverstehen, Hörverstehen und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
sowie einer 15-minütigen mündlichen Einzelprüfung. 

V 
In der Prüfung lassen sich insgesamt maximal 120 Punkte errei-
chen. Die Bestehensgrenze der Prüfung liegt bei 66 Punkten bzw. 
bei 55 Prozent. 

The examination Zentrale Mittelstufenpriifung was developed by 
Goethe-Institut. 
It is administered and evaluated uniformly worldwide. 

The examination corresponds to the fifth level (CI) of the Common 
European Framework of Reference, which defines a six level scale 
of proficiency. C denotes skills in proficient use of the language. 

Candidates who successfully pass the examination have proven that 
they are proficient in standard German, can use German confident-
ly and can express their personal concerns in private, public and 
work-related situations. 
They are able to 

- understand longer speeches, radio broadcasts and lectures without 
much effort, 

understand a wide variety of texts including short texts (such as 
advertisements and catalogue excerpts) and longer, more complex 
factual texts, comments and reports, 

- write clear and structured letters, essays and reports on complex 
subjects in a register appropriate to the reader, 

express themselves spontaneously and fluently, state positions, 
formulate thoughts and opinions precisely and explain personal 
views in detail. 

The Zentrale Mittelstufenpriifung consists of a written test with 
sections on reading comprehension, listening comprehension, 
written expression (3.5 hours) and an oral test (15 minutes). 

The examination has a maximum of 120 points. 
66 points (55%) is the minimum passing score. 

PUNKTE • POINTS I PRÄDIKAT • GRADE 

120 -108 SEHR GUT 

107 - 94 GUT 

93 - 80 BEFRIEDIGEND 

79 - 66 AUSREICHEND 

65 - 0 NICHT BESTANDEN 
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P ř í l o h a 1 2 
Zentrale Oberstufenprüfung — zadní strana osvědčení 

I 
Die Zentrale Oberstufenprüfung wird vom Goethe-Institut getragen. 
Sie wird weltweit nach einheitlichen Bestimmungen durchgeführt 
und ausgewertet. 

II 
Diese Prüfung dokumentiert die höchste Stufe - C2 - der im 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen beschriebenen sechs-
stufigen Kompetenzskala. Die Stufe C bezeichnet die Fähigkeit zur 
kompetenten Sprachverwendung. 

Iii 

Mit erfolgreichem Abschluss dieser Prüfung haben Teilnehmende 
nachgewiesen, dass sie fähig sind, sprachlich komplexe Texte zu 
verstehen und in schriftlicher Produktion und mündlicher Kommu-
nikation komplexe Sachverhalte darzustellen. 
Sie können: 

- alle Arten gesprochener Sprache - gleichgültig ob im Gespräch 
oder in den Medien - verstehen, und zwar auch, wenn schnell 
gesprochen wird, 

- jede Art von geschriebenen Texten mühelos verstehen, auch 
wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, 
z.B. Fachartikel und literarische Werke, und dabei feine stilisti-
sche Unterschiede und implizierte Bedeutungen erfassen, 

- anspruchsvolle Texte und komplexe Berichte verfassen, die einen 
Sachverhalt logisch strukturiert darstellen und dabei klar, flüssig 
und stilistisch dem jeweiligen Zweck angemessen schreiben, 

- Fachtexte und literarische Werke schriftlich zusammenfassen und 
besprechen, 

- sich mühelos an allen Gesprächen beteiligen und idiomatische 
Wendungen angemessen benutzen, 

- zu einem selbst gewählten Thema frei und ausführlich vortragen, 

• in Redebeiträgen feinere Bedeutungsnuancen genau ausdrücken. 

Die Zentrale Oberstufenprüfung besteht aus einer fünfstündigen 
schriftlichen Gruppenprüfung mit den Prüfungsteilen Texter 
klärung, Ausdrucksfähigkeit, Hörverstehen, Aufsatz und einer 
20-minütigen mündlichen Einzelprüfung. 

V 

The examination Zentrale Oberstufenpriifung was developed 
by Goethe-Institut. It is administered and evaluated uniformly 
worldwide. 

The examination corresponds to the highest level (C2) of the 
Common European Framework of Reference, which defines a six-
level scale of proficiency. C denotes skills in proficient use of the 
language. 

Candidates who successfully pass the examination have proven that 
they can understand texts written in complex language and can 
state complex facts in writing and speech. 
They are able to 

- understand all kinds of spoken language, either real or in the 
media, even if spoken quickly, 

- understand effortlessly every kind of written text, even if abstract 
or if the contents and language are complex, such as in specialist 
articles and literary works, and grasp the fine stylistic differences 
and implicit meanings, 

- write high-quality texts and complex reports which present logi 
cally structured facts clearly and fluently in a style appropriate 
to the purpose, 

• discuss and summarize in writing specialist texts and literary 
works, 

- participate effortlessly in all conversations using appropriate 
idiomatic expressions, 

- lecture freely and in detail on a self-chosen topic, 

- express fine nuances in speech precisely. 

The Zentrale Oberstufenpriifung consists of a written test with sec 
tions on reading comprehension, written expression, listening com 
prehension, essay (5 hours) and an oral test (20 minutes). 

In der Prüfung lassen sich insgesamt maximal 310 Punkte The examination has a maximum of 310 points, 
erreichen. Die Bestehensgrenze der Prüfung liegt bei 186 Punkten 186 points (60%) is the minimum passing score, 
bzw. 60 Prozent. 

PUNKTE • POINTS I PRÄDIKAT GRADE 

310 - 273 SEHR GUT 

272 - 229 GUT 

228 - 186 BEFRIEDIGEND 

185 • 000 NICHT BESTANDEN 
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P ř í l o h a 1 3 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro německý jazyk 
(dokument MŠMTČR; Č.j. 20 583/2005-23) 

Úroveň 
znalostí 

Zkouška 

1. GBS DaF - Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache 

Start Deutsch 2 

STANAG 6001 - 1. stupeň (zkouška MO) 

Osvědčení o základní znalosti jazyka německého 

Maturitní zkouška z německého jazyka u studijních oborů 

středních škol 

Zkouška MZV - úroveň 1 

Zkouška MZV- úroveň 2 

Zkouška MV - 1. stupeň 

ÖSD - Grundstufe 1 

2. ZD - Zertifikat Deutsch 

STANAG 6001 - 2 . stupeň (zkouška MO) 

Státní jazyková zkouška základní 

ZDaF - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 

f ÖSD - Grundstufe 

Zkouška MZV - úroveň 3 

Zkouška MV - 2. stupeň 

JASPEX 400 

Zertifikat Deutsch für den Beruf 

Jazyková zkouška z německého jazyka složená v rámci studia 
v akreditovaném doktorském studijním programu (Ph.D., 

• event. Th.D.) 

Jazyková zkouška z německého jazyka složená v rámci 
kandidátských zkoušek (CSc.) 



137 

3. ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung 

ÖSD - Mittelstufe 

PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International 

ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung 

KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom 

GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom 

STANAG 6001 - 3 . stupeň (zkouška MO) 

DWD - Diplom Wirtschaftssprache Deutsch 

DSD - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK 

Zkouška MZV - úroveň 4 

Zkouška MV - 3. stupeň 

JASPEX Abschlussprüfung 

Státní jazyková zkouška všeobecná 

Státní jazyková zkouška speciální 

Maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve 
třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce 

Oborové studium na filozofické nebo pedagogické fakultě 

0 
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P ř í l o h a 1 4 
Vysvědčení o státní jazykové zkoušce 

AB 0 0 0 0 0 1 0 

VYSVĚDČENÍ 
o státní j a zykové zkoušce 

J m é n o a příjmení: 

Da tum narození: Rodné číslo: 
Místo narození: 

Vykonal(a) dně: 

s tátní jazykovou zkoušku 

pro obor 

z jazyka 

podle § 110 zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a j iném vzděláváni (školský zákon), 

s celkovým prospěchem 

V .*. dne 

L s 
předseda zkušební komise ředilel(ka) školy 

Stupnice 
celkového 
prospěchu 

1 2 3 4 Stupnice 
celkového 
prospěchu 

prospěl(a) 
s vyznamenáním 

prospěl(a) 
velmi dobře prospěl(a) neprospěl(a) 

Stupnice státních 
jazykových zkoušek 

I II III 
Stupnice státních 
jazykových zkoušek základní všeobecná 

speciální pro obor Stupnice státních 
jazykových zkoušek základní všeobecná 

překladatelský tlumočnický 

Patisk zakázán 
S E V T - 4 9 8 7 5 6 n.N.n. R!)H 2005 


